Dorpsraadvergadering 9 januari 2013
Aanwezig; Piet Kurvers, Lilian Appeldoorn, Erik Bovee, Piet Selen, Jan Philipsen, Rick
Thijssen, Frank Schuurmans, Mark van Lier, Hay Sijbers
Piet Kurvers (voorzitter) opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
Tevens wenst hij iedereen het beste voor het jaar 2013.

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
n.v.t.

2. Mededelingen / ingekomen stukken
NL Doet; 15 en 16 maart 2013. Eventueel een grote klus aanmelden op
www.nldoet.nl. Hier kunnen vrijwilligers zich dan voor aanmelden.
Synthese; Uitnodiging werkconferentie openbaar vervoer
Brief gemeente inzake veiligheid en verantwoordelijkheid gekapte eiken
Brief gemeente inzake hondentoiletten
Het nieuwe gemeentelijk vervoer- en verkeersplan van de gemeente ontvangen,
dit is in het bezit van Piet Kurvers. Er wordt gevraagd wie hier naar toe wil gaan.
Jan Philipsen bekijkt of hij kan gaan. Binnen 6 weken schriftelijk reageren. Als
agendapunt wordt genoemd dat de Hoofdinkompunten van Kronenberg wat
meer benadrukt zouden kunnen worden. Het stuk wordt ook digitaal doorgestuurd naar Mariëlle Kok. (Het stuk is te bekijken op de website van de Gemeente).
Eindconcept Infobord in de kom van Evertsoord, Sevenum en Kronenberg, deze
week wijzigingen doorgeven aan Ron Janssen. Piet Selen; Hij zal wat aanpassingen in de tekst rondmailen onder de leden en daarna definitief aan Ron doorgeven.

3. Notulen Dorpsraadvergadering en actielijst 12 december 2012.
Notulen;
Pagina 2; punt 9; Alleen de eerste regel laten staan. Rest wordt verwijderd.
De notulen worden met inbegrip van deze wijzigingen goedgekeurd.

Actielijst
Punt 13; Piet Kurvers; Er staan 2 locaties aangewezen. Hij heeft een mail gestuurd naar
de fractievoorzitter en daarop vandaag een reactie gekregen. De vraag zal gesteld worden in hoeverre de dorpsraad betrokken wordt bij deze structuurvisie. In 2010 heeft de
dorpsraad al een brief over deze kwestie gestuurd. De dorpsraad gaat er vanuit dat de
2 locaties niet meer aan de orde zijn.

4. Renovatie Peelstraat
Frank Schuurmans; De inloopavond voor de aanwonenden is redelijk goed bezocht.
Over het algemeen worden de aanpassingen als een aanzienlijke verbetering gezien.
Het greenteam wil met NL-DOET en aanwonenden de aanplant van de groenstrook
verzorgen. Dit zal op 16 maart plaatsvinden.
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5. Dorpsdagvoorziening
Piet Selen; Er zijn op dit moment geen mededelingen.

6. Ontmoetingsplek / Jeu de Boules baan
Frank Schuurmans is nog wat stukken aan het verzamelen. Verder is er nog geen
nieuws te melden. De volgende stap; het in kaart brengen wat bij de verschillende fondsen is aangevraagd en naar welke regels aanbesteed kan worden. De werkgroep Centrumplan zal weer bij elkaar geroepen worden.

7. Greenteam
Erik Bovee; afgelopen maandag is er overleg met de vrijwilligers geweest. Ze gaan aan
de slag met groen op het school/dorpsplein. Ook wordt het gehele gemeenteplantsoen
onderhouden. Snoeiwerkzaamheden uitgezonderd. Er wordt ook geprobeerd de beplanting van de speeltuin bij het trapveldje te gaan onderhouden. Er werd door de vrijwilligers spontaan aangeboden om het fonteintje aan de Meerweg op te knappen. Ook
daar wordt mee aan de slag gegaan. Een enthousiaste groep die staat te trappelen om
aan het werk te gaan. Gemeente geeft echter aan dat NLW eventueel ook nog wat onderhoud wil doen.

8. Lokale KBO
Jan Philipsen; De plannen zijn een heel stuk gevorderd. Er is een enquête gehouden
onder inwoners met de beoogde leeftijd. Naar aanleiding hiervan is er een bijeenkomst
geweest met KBO Limburg. Op 18 februari wordt een info avond gehouden. Mensen
met interesse kunnen zich deze dag opgeven. Met deze groep zou eventueel gestart
kunnen worden. Er wordt een klein budget ter beschikking gesteld door KBO Limburg.
Er moeten minimaal 5 bestuursleden zijn bij aanvang. Tijdens de infoavond zullen 3 kaderleden vanuit de werkgroep uitleg geven. Als gestart wordt met KBO Kronenberg zou
SLK ingeschakeld kunnen worden zodat over middelen beschikt kan worden.

9. Nieuwjaarsbijeenkomst 13 januari 2013
Mark van Lier; de uitnodigingen zijn de deur uit. De Torrekoel is gereserveerd. De cheques zijn geseald voor de uitreiking SLK. Kortom alles is geregeld.

10. SLK
Dit agendapunt zal verschoven worden naar het einde van de vergadering.

11. Dodenherdenking en Koninginnedag
Piet Kurvers; Hij zal naar de betreffende inwoner terugkoppelen. Er wordt geopperd dat
er een krans vanuit Kronenberg gelegd kan worden. Eventueel kan Evertsoord aansluiten.

12. Invulling secretarisfunctie
Er heeft zich een kandidaat gemeld die nog wat bedenktijd nodig heeft. Hier wordt de
volgende vergadering op teruggekomen.

13. Terugblik 2012
Piet Kurvers; Een helder verhaal waarbij duidelijk wordt dat de dorpsraad een actief jaar
achter de rug heeft.
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14. Rondvraag
Frank Schuurmans; Is het mogelijk voor de dorpsraad om Wi-Fi te gebruiken in de Torrekoel. Dit blijkt al mogelijk te zijn en deze is vrij toegankelijk.
Lilian Appeldoorn; Tijdens het overleg met het college in oktober 2012 zijn er door het
college diverse toezeggingen gedaan naar zowel burgers als de dorpsraad. Is deze beloofde informatie al door de gemeente doorgezet naar de dorpsraad? Piet Kurvers zal
dit nakijken en actie ondernemen.
Erik Bovee; www.nldoet.nl; Hij vraagt iedereen om zich aan te melden zodat er voldoende vrijwilligers zijn.
Piet Selen; Wel.kom heeft gevraagd of er mensen aan kunnen sluiten in Kronenberg
om inzicht te verkrijgen in de werkwijze inzake gebiedsgericht werken. Vrijdag 11 januari a.s. komen er 10 tot 15 mensen die een rondleiding door school en een power point
presentatie krijgen en vervolgens een rondleiding door de rest van het gebouw. Onderwerp is gebiedsgericht werken; hoe hebben wij in Kronenberg zaken van de grond af
opgebouwd. Piet Kurvers kijkt of hij kan aansluiten.
Hay Sijbers biedt zich aan voor de toekomstige werkgroep Jeu de Boules baan. We
waarderen zijn input zeer en vinden het fijn dat hij de vergadering heeft bijgewoond.

10. SLK
In overleg met de dorpsraad zijn de spelregels van SLK aangepast en goedgekeurd.

15. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.49
uur.

Genotuleerd door Lilian Appeldoorn.
Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d.

2012.

Ondertekend voor akkoord door Dianne Spreeuwenberg, secretaris

____________

Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, voorzitter

____________
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