
Dorpsraadvergadering woensdag 9 
februari 2011 

Aanwezig; Ger Janssen, Piet Selen, Piet Kurvers, Erik Bovee, Jan Philipsen en Dianne 

Spreeuwenberg. Frank Schuurmans geeft aan dat hij lid wil worden van de dorpsraad. 

Afwezig; Mark van Lier. 

1. Vaststelling agenda; 

2. Mededelingen / ingekomen stukken; 

• Uitnodiging 15 febr raadsvergadering met als thema wonen.  

• Uitnodiging voor bijeenkomst van de commissie ruimte over een concept verordening winkeltijdenwet  

    HadM.  

• Verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep gemeentelijk verkeer- en vervoersplan.  

• Toekenning €1500 uit prioriteitsgelden voor maken blauwdruk, het is nog niet zeker of we hier gebruik 

    van maken.  

• Resultaten discussieavond HadM met als thema beheer openbare ruimte.  

3. Notulen en actielijst DR 12 januari 2011; 

4. Overname taken Ger; Jan Philipsen gaat naar het dorpsradenoverleg namens onze dorpsraad. De 
dorpsraadvergaderingen worden door Piet Kurvers samen met Dianne Spreeuwenberg voorbereidt tot we een 

nieuwe voorzitter hebben. Tot die tijd zal Piet Kurvers de vergaderingen leiden. De overige taken worden in de 
volgende vergaderingen vastgesteld. 

5. Financieel jaaroverzicht 2010; het financieel jaarverslag is gecontroleerd en goedgekeurd. Het 

Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg mag gevoed worden uit de prioriteitsgelden We mogen de 

prioriteitsgelden reserveren tot een max van € 25.000 met een duidelijk plan. Wij vragen de criteria op bij Gertie. 
Als alle prioriteitsgelden onder de gemeente blijven vallen dan wordt het Stimuleringsfonds Leefbaarheid 

Kronenberg uit de pot van de prioriteitsgelden. Anders blijft het Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg 
betaald worden uit eigen middelen. 

6. Structuurreglement blauwdruk; is afgeleid van het reglement ommetje. Alleen de doelstelling en de 

uitgangspunten zijn veranderd. Frank Schuurmans wordt de voorzitter van de werkgroep. Volgende vergadering 
op de agenda zetten. Evt aanpassen het communicatiebeleid.Het reglement wordt de volgende keer 

goedgekeurd. 

7. Kronenberg veilig; dit zetten we op de actielijst als aandachtspunt. 

8. Dorpsraden overleg; Wonen Horst heeft een leefbaarheid- en veiligheid fonds. Vraag of we zoveel mogelijk 

namen (emailadressen) door willen geven voor het bewonerspanel. 

Gladheidsbestrijding; het zout was helemaal op in de gemeente, er was 2x zoveel zout als andere jaren. Jan 

Philipsen vraagt in de volgende DRO of de notulen van de DRO op de website gezet kunnen worden. Evt op onze 
eigen website. 

9. Wandelroutes; stand van zaken. Met  de eigenaar van de grond is een afspraak gemaakt samen met leden 

van de dorpsraad en hier is afgesproken dat er weer contact opgenomen wordt met de heer Willemse. Er is een 
concept overeenkomst opgesteld tussen de dorpsraad en knopen lopen samen met maatschap Willemse. Hier 



wordt nog naar gekeken  en de maatschap laat horen wat ze ervan vinden. Hier staat een kleine vergoeding 

tegenover. 

10. Dorpsdagvoorziening in BMV (Piet Selen); Het bestuur van de Stichting Gemeenschapsvoorziening 

Kronenberg wil een dagvoorziening realiseren in de Torrekoel. De dorpsraad ondersteund de initiatieven van 
stichting gemeenschapsvoorziening om te komen tot deze dorpsdagvoorziening. 

11. Website;  

12. Rondvraag; 

• Receptie’s carnaval. Elke receptie zijn we met 2 personen. We nemen een kaart mee met een geld erin.  

• Volgende vergadering thema dorpsradenoverleg 19 april meenemen gemeenteraad-dorpsraden.  

• Jaarlijks terugkerend: bedankkaartje aan de BHV-ers.  

 13. Sluiting; 

 


