Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 4 december 2017.
Aanwezig: Hans, Fons, Theo, Marnix, Frans, Fer en Joris.
1. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom. We zijn blij dat dhr. Joris Snoeren,
bureau Dorpsraden van de gemeente Leudal, ook weer aanwezig kan zijn.
2. Goedkeuring notulen Jaarvergadering d.d. 24 oktober 2017.
De notulen van de vergadering worden, na een kleine tekstaanpassing, goedgekeurd en
zullen gepubliceerd worden via de site.
3. Goedkeuring notulen bestuursvergadering d.d. 6 november 2017.
De notulen van de vergadering worden goedgekeurd en zullen gepubliceerd worden via
de site.
4. Behandeling actiepuntenlijst:
Toekomst Kermis.
Hans geeft aan niets vernomen te hebben van de Stichting Traditionele
Kermisorganisatie. Naast een evaluatie willen we de uitkomsten van de enquête (JWE
en Basisschool) voorleggen. Joris zal nagaan of er al een evaluatie overleg tussen deze
Stichting en de Gemeente Leudal is geweest.
Naar aanleiding van B&W-advies van 11 juli, dat ingaat op (de samenhang tussen) de
fusie van de voetbalclubs Ell, Kelpen-Oler, Hunsel en Grathem, de fusie van de
basisscholen van Hunsel, Ittervoort en Neeritter en de eventuele fusie van de
binnensportaccommodaties.
De procedure rondom de fusie heeft vertraging opgelopen. Op 21 december is er een
ledenvergadering bij voetbalclub RKESV. De voorzitter van de voetbalclub RKESV zal
tijdens onze volgende vergadering een toelichting geven over de toekomst en de
ontwikkelingen. Het onderwerp 'verkeersveiligheid voor de kwetsbare groep fietsers, die
gebruik maken van de Ellerbrug', staat ook op onze agenda. We gaan dit onderwerp
eventueel koppelen aan de beoogde fusies.
Contactpersoon verkeersveiligheid op de Basisschool.
Marnix heeft dit uitgezocht, dit is Roy Hendricks, leerkracht van groep 7 en 8.
Dorpsraad Kelpen-Oler wil met ons overleggen op 13 december 2017 over
'verkeersveiligheid voor de kwetsbare groep fietsers, die gebruik maken van de Ellerbrug'.
Theo en Marnix zullen hier naar toe gaan.
Dossier velling en herplant bomen volgen en eventueel acties hierop ondernemen.
Alternatieve plantlocatie i.p.v. Ellenhof is richting Joris benoemd.
Fer en Marnix maken concept brief met de vraagstelling. Dit wordt voor de Kerst nog
opgepakt.
Onderzoeken mogelijkheden milieustraat aan de Niesstraat opknappen / verfraaien.
Het zou goed zijn als omwonenden en ook het kerkbestuur hier een rol in krijgen.
Nadenken wat de mogelijkheden zijn. Marnix zal voor de Kerst contact opnemen met een
aantal buurtbewoners. Ook afwegen of deze plaats geschikt zou zijn, om er een
elektrische oplaadpaal te plaatsen. Joris weet te melden dat er alvast een oplaadpaal
gereserveerd is voor Ell.
Mijn Gemeente app.
Joris zal digitaal informatie sturen. Dit kunnen we dan publiceren op de website.
Nieuwjaarsbijeenkomst, Buurt-Whatsappgroep en Mijn Gemeente app.
Met een huis aan huis flyer willen we meer bekendheid geven aan het gebruik van de
Buurt-Whatsappgroep. Pieter Custers zal een concepttekst opstellen. Verder gaan we een
combinatie flyer uitgeven, met daarin opgenomen informatie over de Mijn Gemeente app.
Ook zal daar de uitnodiging voor de nieuwsjaarsbijeenkomst bijgevoegd gaan worden.
Joris wil de zorg op zich nemen om te kopiëren. Verspreiding kan op basis van de
stratenlijst, die gebruikt wordt door de Dorpsraad. Naast het bestuur zal verspreiding door
een tweetal vrijwilligers gebeuren.
Website Dorpsraad.
Roel van de Mortel uit Ell wil behulpzaam zijn voor het ontwerp van de (vernieuwde)
website. Hij is webbuilder en webdesigner. Roy Kuijpers zou tekst, beeld en geluid

kunnen invullen. Je kunt hierbij ook denken aan foto’s en video's. Hans zal met hen voor
de Kerst een overdracht bespreking beleggen, ook met de huidige website beheerder
Huub Sentjens. Theo zal hierbij aansluiten.
Aanbod bloemtorens en hanging baskets
We hebben dit besproken met de Seniorenvereniging. Zij staan er welwillend tegenover,
echter voorzien allerlei praktische problemen. Bijvoorbeeld bij het verzorgen en water
geven van de bloemen, hebben zij geen geschikte middelen. De hanging baskets moeten
regelmatig, door middel van een watergeefpijp, gevuld worden met water.
We gaan nu informeren bij een plaatselijke bloemen en plantenkwekerij, of dit bedrijf hier
iets in kan betekenen.
5. Ingekomen post:
• Mail van Gemeente Leudal, onderwerp Gemeentelijke subsidie voor uw vereniging of
organisatie (Fonds Maatschappelijke Activiteiten, Subsidieregeling Evenementen,
Subsidieregeling Ôs Dörp). Deze drie subsidieregelingen komen i.p.v. het
Leefbaarheidsfonds. Verenigingen in de gemeente Leudal, hebben deze informatie
eveneens ontvangen.
• Brief van Seniorenvereniging Ell, onderwerp Voorlichtingsactiviteit op 21 november
i.v.m. voorzorgsmaatregelen bij inbraak of andere oplichtingspraktijken. Er waren 45
personen aanwezig om te luisteren naar Har Timmermans, die door de gemeente was
aangezocht om voorlichting over veiligheid te geven.
• Nieuwsbrief najaar 2017: hét nieuws uit onze provincie, Gecombineerde nieuwsbrief
kleine kernen, gemeenschapsaccommodaties en zorgcollectieven Limburg, VKKL,
Spirato, Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg. Nemen we ter kennisname aan.
• Bericht via website van de Werkgroep Buitengebied van de Dorpsraad Kelpen-Oler
vraagt of wij op 13 december van 19.30 - 20.00 uur in het Trefcentrum willen
overleggen over de verkeersveiligheid van de Ellerbrug. Marnix en Theo zullen naar
dit overleg gaan.
• Mail van Tamara Huffmeijer, Procesregisseur Gemeente Leudal, brief met informatie
over de ‘Collegetour’ en een uitnodiging voor een evt. persoonlijke toelichting op
woensdag 13 december om 19.00 uur in het gemeentehuis. Vooraf aanmelden. Wij
zijn die avond al bezet. Joris zal doorgeven aan Tamara, dat we hier op een later
tijdstip op terug willen komen.
• Mail van Irma Versteegen, Sociaal Cultureel Werker Synthese, Sint Ursula
Heythuysen doet mee aan NL Doet op vrijdag 9 maart 2018 en roept op tot het
aanmelden van klussen. We hebben dit onderwerp op de website geplaatst. Theo zal
bij Irma informeren of de Eller Verenigingen hiervan ook op de hoogte zijn gesteld.
6. Vaststelling vergaderschema 2018.
We besluiten om de volgende vergaderingen en activiteiten te plannen in 2018;
8 januari, 20.30 uur tot 22.30 uur Nieuwjaarsborrel;
Vergaderingen 22 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 4 juni, 2 juli met vakantieborrel,
3 september. De vergaderingen beginnen om 20.30 uur en zijn in de BMV Ellenhof. Nog
te plannen later in het jaar oktober, november, december. De openbare jaarvergadering is
in september/oktober om 20.00 uur in BMV Ellenhof te Ell.
7. Stand van zaken werkgroepen.
Werkgroep Buitengebied:
Op 23 november is er een bijeenkomst geweest. Marnix geeft aan, dat er de volgende
onderwerpen zijn besproken; verkeersveiligheid, zwijnen, glasvezel voor het buitengebied.
Werkgroep Wonen in oude Ellenhof:
De huidige wethouder is enthousiast en wil op een positieve manier meewerken om het
project van de grond te krijgen.
Rabobank Weerterland en Cranendonck gaat bekijken wat zij kan betekenen
betreffende de financiering. Ook bij Wonen Limburg ligt er een soortgelijk verzoek. Het
gaat om het gedeelte wat de Stichting Wonen Ell (nog) niet kan financieren. De
woningcorporatie is actief in de hele provincie Limburg en in het aangrenzend ZuidoostBrabant. Zij ziet dit als voorbeeldfunctie voor toekomstige andere projecten.
Werkgroep Kermis:

De enquête formulieren zijn terug ontvangen. Frans en Hans gaan deze analyseren en
zullen hun bevindingen terugkoppelen richting Ron van Roij, JWE en de Basisschool.
Ook wordt er contact gezocht met de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Daarna
zal er een samenvatting worden gebracht tijdens een vergadering van de Dorpsraad.
8. Rondvraag.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
9. Sluiting.

