Notulen vergadering Dorpsraad Ell – 29 februari 2016
Aanwezig: Fer, Fons, Marnix en Theo.
Afmelding: Joris Snoeren.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering op deze schrikkeldag.
2. Notulen:
De notulen van de bestuursvergadering van 26 januari 2016 worden, behoudens een kleine
aanpassing, akkoord bevonden. Theo zal de notulen op de site laten zetten.
3. Actiepuntenlijst en Ingekomen post:
De actiepuntenlijst wordt besproken.
 Mail van Henk Rademakers Thema's Ôs Dörp (15-01-2016)
 Mail van Henk Rademakers Ondersteuning door Synthese? (27-01-2016)
 Mailwisseling Tom Gielen Kermiscommissie – Hunsel Ȏs Dörp / Joris Snoeren /
Caroline Schrurs, Stand van zaken kermissen Leudal (04-02-2016/17-02-2016) In
Ittervoort is al eerder een plan gemaakt om een dergelijk evenement te organiseren
met de verenigingen. De gemeente zal zorgen dat er per kern in 2016 nog gewoon
hetzelfde kermisaanbod gehandhaafd zal blijven. Fons zal dit nog even navragen bij
Caroline Schreurs.
 Mail Richard Verheul, secretaris DOL Concept Convenant Dorpsplatforms (04-022016). Fons heeft deelgenomen aan de werkgroep ontwerp Convenant.
 Mail Richard Verheul, secretaris DOL Overleg Werkgroep Kleine Kas (WKK) &
Bijlage criteria toekenning budgetleefbaarheidsinitiatieven (04-02-2016)
 Mail Vic Pennings Verslag bijeenkomst dorpsraden 20-01-2016 (04-02-2016) Fons zal
deelnemen aan een werkgroep m.b.t. de rol van dorpsraden /-overleggen.
 Brief Kamer van Koophandel, inschrijving Marnix van der Kruis als bestuurder (09-022016)
 Mail Richard Verheul, secretaris DOL Uitnodiging DOL-vergadering op 13 april in
Haler met bijlagen (11-02-2016) Fons en Fer zullen zich hiervoor aanmelden.
 Mail Richard Verheul, secretaris DOL Organiseren van evenementen (11-02-2016)
Het antwoord, namens de gebiedsregisseur Henk Rademakers, wekt bij ons tot enige
verbazing. Het antwoord luidt: Het organiseren van evenementen is geregeld in de
algemene plaatselijke verordening (APV). Is wel erg kort door de bocht. Volgens onze
informatie worden carnavalsbijeenkomsten niet gehouden in de gemeenschapshuizen
van Kelpen en Horn.
 Mail Maurice Henk en Frank Mans Wijkagenten Leudal Whatsapp groepen in de
kernen van Leudal (12-02-2016) Een goed initiatief. Het past niet in het takenpakket
van de Dorpsraad. Daarom zal Theo de mail doorsturen naar de buurtverenigingen.
En de betreffende wijkagenten hierover ook even informeren.
 Mail Piet ten Haaf, Regioadviseur Spirato Eindversie WMO scan (ontvangen via Fer
15-02-2016)
 Mail Vic Pennings Verslag bijeenkomst dorpsraden 20-01-2016 met als toevoeging
presentatie op verzoek van Dorpsraad Heibloem (15-02-2016)
 Mail Richard Verheul, secretaris DOL Afhandeling toezegging Cie SL 25jan16








toekomst kermissen Leudal / Join-raadsvragenboek 2016-37 (15-02-2016)
Mail Richard Verheul, secretaris DOL Verantwoording en verslag van toegekende
fondsen t.b.v. de leefbaarheid in Kelpen Oler (15-02-2016) Fons zal een voorzet
opstellen en eerst mailen aan Fer, Marnix en Theo. Daarna zal hij dit doorsturen
naar Henk Rademakers i.v.m. bekendmaken fondsen.
Mail Joris Snoeren/Ingrid Kuijpers, Preventieprojecten waaronder BuurtWhatsappgroepen (16-02-2016)
Mail Arno Walraven (via Fer), GEANNULEERD overleg herbestemming Ellenhof (1702-2016)
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Mail Joris Snoeren over publiciteitsmogelijkheden van Gilsing een multimediaal
platform en Kontaktblad (25-02-2016) Theo gaat het Kontaktblad (opnieuw)
opnemen in de mailinglijst voor media aandacht bij publicaties.

4. Kandidaten voor bestuursfunctie dorpsraad:
Fons heeft contact gehad met een persoon die als potentieel toekomstig bestuurslid kan
worden gezien. Helaas zonder het gewenste resultaat.
We hebben nog een intern lijstje met mogelijke kandidaten. Als bestuur gaan we nog een
aantal personen (opnieuw) vragen of zij (nog) interesse hebben voor een bestuursfunctie.
5. Stand van zaken werkgroepen:
Werkgroep Buitengebied:
 Huisvesting voor jongeren; Fons heeft contact gehad met Wonen Limburg over de ideeën van
de jongeren om Ellenhof te verbouwen. Het betreft een oriënterend gesprek om de kansen
voor woonmogelijkheden te polsen.
 In 2016 wil de werkgroep Buitengebied als activiteit ‘Wandelen met de Dorpsraad’
organiseren.
Werkgroep Gemeenschapshuis;
 Fer doet verslag van de meest recente raadsvergadering. Er is besloten € 200.000,-beschikbaar te stellen voor de inrichting van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV).
Het ELLPAASO festival op 1ste paasdag, vanaf 14.00 uur, is het eerste evenement. Er wordt
geen entree geheven. Er zijn maar liefst 7 muziekgezelschappen actief.
 De verschillende werkgroepen zijn voortvarend aan het werk.
 Fer zal de herinrichtingtekeningen van het Scheijmansplein sturen. Er verdwijnen wat
bloembakken en er worden een aantal nieuwe muurtjes (die als een soort hekjes fungeren)
gebouwd, o.a. bij het pinapparaat en de BMV. Ook komen daar hellingbanen om de
toegankelijkheid te waarborgen.
Algemeen: De subsidiekorting van de gemeente voor de Verenigingen is in ieder geval voor dit
jaar teruggedraaid. Ook voor de Dorpsraden zou dit in 2016 hetzelfde bedrag moeten zijn als
in 2015. Fons zal dit even uitzoeken.
6. Rondvraag:
Fons: Zal de jaarrekening 2015 opstellen. Als deze gereed is zal er door twee bestuursleden
kascontrole gebeuren.
Marnix: Er is op de basisschool nog geen besluit genomen over de invoering van een
continurooster.
Fer: Er is wat onrust over het verdwijnen van het openbaar groen (perkjes) in de dorpskern.
Volgens Theo is hier een informatie avond over geweest in november vorig jaar. Het betreft
een kostenbesparing op het groenbeheer. Er was weinig animo, omdat de bijeenkomst op een
té korte termijn plaatsvond. De informatie staat ook op onze site. Theo zal de tekeningen en
mailwisseling van november 2015 even sturen aan het bestuur.
7. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
8. Volgende vergadering is dinsdag 12 april om 20.30 uur in café De Prairie .

