Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 19 maart 2018.
Aanwezig: Fer, Marnix, Hans, Fons, Frans en Theo.
Afmelding: Joris (met bericht).
1. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heeft vanmiddag een afmelding
van Joris Snoeren ontvangen. Vanavond was er een politiek debat, op initiatief van de
Dorpsraad Ell. Alle partijen waren met meerdere kandidaten aanwezig en ook de
lijsttrekkers (of een plaatsvervanger) reageerden op vragen en stellingen die waren
ingebracht door o.a. de dorpsraden van Hunsel en Ell. We kunnen terugkijken op een
succesvolle bijeenkomst.
2. Met Roel van de Mortel en Roy Kuijpers is er een overleg i.v.m. promotie nieuwe website
dorpsraad Ell. Op dit moment bezoeken gemiddeld 15 mensen per dag de website. Er
staat een online poll op, om de mening over de site te polsen. Nieuw is de Werkgroep
Website & Online Communicatie op de site. Hierin zitten Roel en Roy. Theo zal vanuit het
bestuur worden toegevoegd. De Werkgroep Verenigingen, zal niet zichtbaar op de site
worden geplaatst. Indien deze weer actief gaat worden, zal Frans dit kenbaar maken.
Frans zal de website bekijken en de ontbrekende logo’s van de diverse verenigingen
opvragen. De Werkgroep Buurt-Whatsapp heeft nog geen contactpersonen op de site.
Marnix zal de NAW-gegevens van de beheerders van een drietal groepen doorgeven aan
Roy. Roy zal voor het bestuur een email lijst ontwikkelen. Dit wordt eerst uitgetest. Het
Dorpsraad secretariaat emailadres zal aan het privé email adres van de secretaris
worden gekoppeld. Theo zoekt de inlogcodes op en stuurt deze door aan Fer. Vervolgens
kan Fer dit afhandelen.
Het foto archief moet nog groeien, is een aandachtspunt. De banner foto zal ieder seizoen
worden aangepast. We moeten met z’n allen alert zijn, dat er regelmatig nieuwe berichten
en nieuws worden gelanceerd. Het blijkt dat er allerlei versies van het logo van de
Dorpsraad in omloop zijn of worden toegepast. We moeten onze identiteit in onze uitingen
hierin goed waarborgen. In verband met het plaatsen van krantenknipsels, is het nodig dat
we toestemming hebben van De Limburger. Zodat het auteursrecht geen beletsel gaat
worden. Theo gaat deze vraag voorleggen aan De Limburger. Theo zal het persbericht
over de lancering van de vernieuwde website verspreiden naar de regionale media. Roy
gaat een affiche ontwerpen en we zullen deze verspreiden in het dorp.
Aansluitend werden er nieuwe profielfoto’s van de bestuursleden gemaakt t.b.v. de
website, met allemaal hetzelfde perspectief en achtergrond.
3. Goedkeuring notulen bestuursvergadering Dorpsraad d.d. 19 februari 2018. De notulen
van de vergadering worden goedgekeurd en zullen gepubliceerd worden via de site.
4. Behandeling actiepuntenlijst:
Toekomst Kermis: Op 30 januari is er een bijeenkomst in het gemeentehuis met de
dorpsraden en de Stichting traditionele kermisorganisatie geweest. Frans en Hans hebben
hier aan deelgenomen. Hiervan is al een verslag beschikbaar. Toch hebben zowel Hans
als Frans een iets ander beeld aan deze sessie overgehouden. We zullen als bestuur een
reactie opstellen en deze naar de gemeente sturen.
Verkeersveiligheid Ellerbrug: We hebben op 2 maart 2018 een mail ontvangen van Peter
Stevens over verkeerveiligheid voor de fietsers op de Ellerbrug, Hierin een uitgebreide
reactie met zijn afwegingen en adviezen betreffende de knelpunten. Het maken van een
fietsstrook op de betonbanden is onverstandig. Ook al zou het technisch mogelijk zijn ze
te verbreden, de verhoging blijft een veiligheidsrisico voor fietsers. De rijbaan voor het
overige verkeer wordt er door versmald. Tegemoetkomend verkeer zou daardoor op
elkaar moeten wachten om de brug over te steken. De optie is om dat met een
verkeersregelinstallatie (VRI) te regelen. Het passeren van de brug zou, los van het
versmallen van de rijbaan, met een VRI geregeld kunnen worden. Daarmee zou
inderdaad voorkomen kunnen worden dat fietsers tegemoetkomend autoverkeer hebben
op de brug. Het voorkomt echter niet het risico van achteropkomend verkeer. We kunnen
ons niet vinden in deze argumenten.
We zullen als bestuur een reactie opstellen en deze naar de gemeente sturen.

Onderzoek mogelijkheden milieustraat aan de Niesstraat opknappen/verfraaien: Marnix
gaat dit samen met Louis Heijkers en Thieu van Lier uitwerken. Er wordt een schets
opgesteld. Uitgezocht gaat worden of de naastgelegen grond van de Parochie ook een
functie kan krijgen. Bekijken of deze omgeving ook een geschikte locatie is voor het
plaatsen en een elektrische oplaadpaal. Door de gemeente is al een oplaadpaal
gereserveerd. Gedacht wordt ook, aan een startpunt voor wandelaars en fietsers.
Groenfonds en/of een Fonds Maatschappelijk ontwikkelingen is wellicht interessant. Fons
gaat een link doorsturen naar Fer, die zich zal gaan verdiepen in diverse
leefbaarheidsfondsen voor een startkapitaal Stichting Wonen Ell.
Bijeenkomst Glasvezel Buitenaf door leden van de Werkgroep Buitengebied: We wachten
verdere informatie af, daarna eventueel publicatie op site.

5. Ingekomen post:
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Uitnodiging ambassadeursavond Glasvezel buitenaf, Datum: dinsdag 6 maart 2018
van 19:30 uur tot 21:30 uur, Locatie: Baexheimerhof, Kerkstraat 1A in Baexem,
doorgezonden aan de werkgroep Buitengebied. (21 februari 2018) Wim Stelwagen en
Marnix van der Kruis zijn naar de ambassadeursavond in Baexem geweest. De
brieven worden verstuurd aan alle potentiële adressen welke voor aansluiting in
aanmerking komen. Wim en Marnix hebben zich als ambassadeur aangemeld en
zullen dit voor Ell blijven volgen en zorg dragen dat iedereen op de hoogte blijft en
een juiste keuze kan maken voor wel of geen aansluiting op glasvezel. Mail van Vic
Pennings, onderwerp presentatie glasvezel / internet in buitengebied. Dit ter
informatie.
Mail van Stichting BMV Ellenhof, onderwerp planning en agendering van BMV
Ellenhof is overgedragen van Bèr Geelen naar Riny Custers. Riny zal de
administratieve afhandeling van reserveringsaanvragen en het bijhouden van de BMV
agenda op zich gaan nemen. Voor het maken van reserveringen of doorgeven van
wijzigingen is er een nieuw emailadres beschikbaar: reserveringen@ellenhof.nl.
Mail via Joris Snoeren, onderwerp Citaat in de notulen over Peter Stevens en
Verkeerveiligheid voor de fietsers op de Ellerbrug, Hierin een uitgebreide reactie met
zijn afwegingen en adviezen betreffende de knelpunten. Peter Stevens heeft hierover
met zijn collega’s Inge Gommans en John Janssen overleg gehad. Het advies laat
zich als volgt omschrijven; het maken van een fietsstrook op de betonbanden is
onverstandig. Ook al zou het technisch mogelijk zijn ze te verbreden, de verhoging
blijft een veiligheidsrisico voor fietsers. De rijbaan voor het overige verkeer wordt er
door versmald. Tegemoetkomend verkeer zou daardoor op elkaar moeten wachten
om de brug over te steken. De optie is om dat met een verkeersregelinstallatie (VRI)
te regelen. Het passeren van de brug zou, los van het versmallen van de rijbaan, met
een VRI geregeld kunnen worden. Daarmee zou inderdaad voorkomen kunnen
worden dat fietsers tegemoetkomend autoverkeer hebben op de brug. Het voorkomt
echter niet het risico van achteropkomend verkeer. Peter Stevens heeft daarbij
aangegeven dat zo’n verkeersregeling ‘geloofwaardig’ moet zijn voor het verkeer. De
brug heeft een behoorlijk lange overspanning (kanaal en A2) en omdat de brug in het
midden hoger is, zie je niet of er verkeer komt van de andere kant als je staat te
wachten. Vanwege de relatief lage verkeersintensiteiten op de Ellerweg is de kans
redelijk groot dat je voor ‘nop’ voor rood staat te wachten. De roodtijd zal behoorlijk
lang moeten zijn vanwege de lengte van de brug en omdat die afgestemd moet zijn
op het tempo van de fietser. Het risico op negeren van rood licht lijkt aanmerkelijk. Al
met al is het ambtelijk advies dus zeer de vraag of die oplossing echt een verbetering
kan zijn. Het nastreven van zo’n ’dure’ oplossing die achteraf geen oplossing blijkt,
wordt daarom afgeraden. Peter Stevens blijft bij zijn aanbod altijd open te staan voor
ideeën voor verbeteringen en wil daarover altijd meedenken. Uiteindelijk zullen dat
altijd lapmiddelen zijn en is een nieuwe brug, of een aparte fietsbrug de ultieme
oplossing. Dat zal echter op dit moment een ’brug te ver’ zijn. Overeind blijft het feit
dat met de samenvoeging van de voetbalclubs Ell, Hunsel, Grathem en Kelpen-Oler
naar een gezamenlijk sportpark in Kelpen-Oler, de Ellerbrug als een knelpunt wordt
gezien.
Mail van Thieu van Lier, onderwerp melding van vrijwel dagelijks troep naast de
milieucontainers. Naast een tweetal foto’s, doet hij als voorstel om de milieustraat te
verplaatsen naar een andere locatie. Fer heeft de foto’s op twitter gezet en de politiek
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er op attent gemaakt. Marnix is op zondag 11 maart, samen met Louis Heijkers en
Thieu van Lier, ter plaatse gaan kijken en inventariseren wat de wensen en ideeën
zijn.
Brief van VKKL, onderwerp Uitnodiging Algemene Ledenvergadering &
Themaworkshop: “Hoe werk ik samen met mijn gemeente?” op 28 maart van 19.00 –
22.00 uur te Helden. Vooraf aanmelden. Om de workshop “samenwerken met je
gemeente” goed voor te bereiden is er nog een vraag: heeft u in een situatie of project
goede of juist minder goede ervaringen in de samenwerking met uw gemeente
opgedaan? Wat ging hierbij goed en wat juist niet?
Mail van Joris Snoeren aan voorzitter en secretaris Dorpsraad Ell, onderwerp; door de
RABO bank is een pin automaat op het Scheijmansplein geplaatst. Wethouder
Backus heeft te kennen gegeven om de pinautomaat in Ell te openen. Om in ieder
geval een moment te kiezen om hier even bij stil te staan en aandacht voor te
hebben. Vanuit het gemeentehuis wordt voorgesteld om de opening bij de Dorpsraad
te laten. In dit verband wil men graag weten wat de Dorpsraad Ell hiervan vindt.
Hierop heeft Fer een reactie gezonden. De pinautomaat is van de Rabobank, niet van
de Dorpsraad, dus is de Dorpsraad van mening dat men zich moet wenden tot de
bank. De Dorpsraad heeft op de dag dat de automaat in werking is gesteld al foto’s
gemaakt met directeur Marja Blankman. Voor de Dorpsraad hoeft een aparte opening
niet. Er is toen in de (sociale) media ruim aandacht voor geweest. (zie Twitter en
Facebook Dorpsraad).
Via de website / Contactformulier Algemeen heeft Lisa Beijers van Synthese het
volgende bericht gestuurd; Geacht bestuur Dorpsraad Ell, Graag wil ik u informeren
over het volgende. In Leudal worden per kern preventieve huisbezoeken aangeboden
voor ouderen van 75 jaar en ouder om ze te ondersteunen bij het zo lang mogelijk
zelfstandig thuis wonen. Het doel is ouderen te laten nadenken over de toekomst.
Behoeften en vragen die ouderen hebben op het gebied van gezondheid, wonen,
veiligheid, daginvulling, zorg etc. worden beantwoord door (getrainde) vrijwilligers.
Daarnaast wordt de weg gewezen bij eventuele hulpvragen. Eind maart ontvangen de
zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder in Ell een uitnodigingsbrief voor
een huisbezoek. Deze brief wordt vanuit de gemeente Leudal verstuurd. De ouderen
zijn helemaal vrij om zich wel of niet aan te melden, het is niet verplicht en er zijn
geen kosten aan verbonden. Ik heb onlangs een vergadering van seniorenvereniging
Ell bijgewoond. De wensen van de seniorenvereniging worden meegenomen in de
uitvoering van het project. Hebt u nog vragen, opmerkingen of is toelichting wenselijk?
Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken op telefoonnummer 0640534998. U kunt ook een e-mail sturen naar l.beijers@synthese.nl. Het bericht is ook
gepubliceerd op de website van de Dorpsraad. Dit ter kennisname.

6. Stand van zaken werkgroepen.
Werkgroep Kermis:
Hans en Frans hebben met Huub Jansen (Stichting Traditionele Kermisorganisatie) een
gesprek gehad. In 2018 komt hetzelfde aanbod in Ell, met uitzondering van de
viskraam. Als Dorpsraad gaan we in gesprek met een horeca ondernemer. Er is in 2017
glasproblematiek geconstateerd met bierpullen. Dit hebben kermisexploitanten kenbaar
gemaakt. Een oplossing zou kunnen zijn om statiegeld te innen, bij gebruik van
bierpullen. Een andere negatieve gebeurtenis is de vernieling en inbraak in de
huisvesting van een kermis exploitant. Wij vinden dit niet onze verantwoordelijkheid.
Een vraag vanuit de Stichting Traditionele Kermisorganisatie is of wij hondenbewaking
kunnen regelen. Dit is niet aan de orde. Wij stellen voor om camerabewaking door te
voeren. Voor de tijdelijke huisvesting van kermisexploitanten op de huidige plaats
(milieustraat), moet een alternatief gezocht worden. Naast meer ruimte is er ook elektra
en water nodig. Mogelijk dat de woonwagenlocatie aan de Schansbeemden een
alternatief is. De omgeving van de Dierenartsenpraktijk kan ook onderzocht worden.
Vergunningtechnisch zou er vanaf dinsdag al opgebouwd mogen worden. Een knelpunt
is het kienen op woensdag. Hans/Frans gaan in gesprek met Stichting Kien.
7. Rondvraag.
Theo: Onze vorige webmaster verdient een waardering. Fons regelt een cadeaubon. Fer
zal deze bezorgen.

Hans: Wil tot de zomer actief blijven voor de Dorpsraad, wil er daarna mee stoppen. Hij
motiveert zijn besluit.
8. Sluiting.

