Notulen vergadering Dorpsraad Ell – 26 januari 2016
Aanwezig: Fer, Fons, Marnix en Theo.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering. We kijken met plezier terug op de
nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari voor alle vrijwilligers betrokken bij de werkgro epen van
de dorpsraad. Er is op dat moment ook stilgestaan bij het feit dat Thieu en Corrie zich
hebben teruggetrokken uit het bestuur. Dit volgens rooster waarbij een bestuurslid na een
bepaalde periode statutair aftreedt. Thieu en Corrie gaan in werkgroepverband nog door met
hun werk. Speciaal welkom aan Marnix van der Kruis. Hij wil zich graag gaan inzetten als
bestuurslid.
2. Notulen:
De notulen van de bestuursvergadering van 8 december 2015 worden akkoord bevonden.
Theo zal de notulen daarna op de site laten zetten.
3. Actiepuntenlijst:
De actiepuntenlijst wordt besproken.
De opbrengsten van de glasvezelactie uit 2012 zullen worden meegenomen in het
inrichtingsplan in de BMV. Het aanbrengen van WI-FI routers inclusief netwerk is een
passend doel. Fer zal dit kenbaar maken aan de Eller verenigingen die destijds aan de actie
hebben deelgenomen.
Wat de stand van zaken met betrekking tot de kermissen betreft is duidelijk dat deze, met
ingang van 2016, niet meer in de gemeentelijke begroting staan. De gemeente is
momenteel in gesprek met externe partijen, om mogelijkheden buiten de gemeentelijke
organisatie duidelijk te krijgen. De Kermiscommissie Hunsel, heeft terecht haar
verontwaardiging kenbaar gemaakt over de gang van zaken. Fons zal dit onderwerp vanuit
de dorpsraad behartigen. Vervolgbijeenkomst waarschijnlijk in februari.
Theo zal de enquête-uitslag over de huisvesting van de jongeren sturen aan Marnix.
4. Vaststelling vergaderschema 2016:
De volgende data worden vastgesteld; maandag 29 februari, maandag 4 april, maandag 9
mei, maandag 6 juni, maandag18 juli, maandag 5 september. De vergaderingen beginnen om
20.30 uur. De openbare jaarvergadering is in september/oktober om 20.00 uur in de BMV.
5. Ingekomen post:
 Tijdschrift Werkplaats (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij)
 Verlenging ZekerVanJeZaak verzekeringsbewijs voor 2016 (Interpolis)
 Begroting 2016 – 2019 (ontvangen via Bureau Dorpsraden)
 Vergoeding toekenning plaatsen kerstboom 2015 € 125,00 (gemeente Leudal)
 Uitnodiging vervolgbespreking Ôs Dörp (Peter Pasmans, gemeente Leudal)
 Leidraad Burgerbetrokkenheid (Stichting Dorpsoverleg Horn)
 Stand van zaken kermissen Leudal (Caroline Schrurs, gemeente Leudal)
 Reactie Kermiscommissie – Hunsel Ȏs Dörp (Tom Gielen)
 Vergaderverslag 14 december 2015 Ȏs Dörp (Joris Snoeren, gemeente Leudal)
 Agendavoorstel nav bespreking op 14 januari in Heibloem met bijlagen (Richard
Verheul, secretaris DOL)
 Convenant 2010 (Richard Verheul, secretaris DOL)
 Uitnodiging (Receptie CV De Moerebuuk)
 Wijzigingen overzicht bestuur e.d. (Kamer van Koophandel)
6. Bijeenkomst kaders begroting Ôs Dörp
Fons is samen met Corrie Koolen op 14 december naar deze bijeenkomst geweest. Deze
had als doel ideeën en voorstellen te bespreken voor nieuwe beleidskaders, het stimuleren
van initiatieven en het maken van concrete afspraken. Bij een aantal punten liepen de
zienswijzen van de Dorpsraden/overleggen en die van de ambtelijke projectorganisatie
bepaald niet parallel. Een voorbeeld is het verschil in opvatting met betrekking tot de
bezettingsgraad van gemeenschapsvoorzieningen, bij andere zaken constateerde de
deelnemers aan het overleg dat er meer helderheid en concrete invulling moest komen. Het
convenant zal als inhoud hebben het anders vormgeven van de samenwerking tussen de
Dorpsraden/overleggen en de gemeente. Thijs Koenen van het Dorpsoverleg Neer heeft zijn
verbazing uitgesproken hoe hij heeft moeten vernemen dat er al onderzoeken zijn
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gefinancierd aangaande realisatie Park Leudal Oost. Er is volgens dit dorpsoverleg sprake
van willekeur betreffende toekenning budgetten bij bepaalde initiatieven en projecten.
Op 20 januari was er een vervolgbijeenkomst. Het idee van een kleine kas per kern werd
gesteund. Er komt een voorstel. De deelnemers, aan het overleg, denken aan een
basisbedrag én een bedrag per inwoner. Over Ôs Dörp initiatieven en projecten wil de
gemeente voldoende zelfsturing bieden, echter de regie blijft bij de gemeente liggen.
We hebben als dorpsraad de indruk dat veel verenigingen niet op de hoogte zijn van het
Stimuleringsfonds en het Leefbaarheidsfonds. In deze fondsen zit een bedrag van circa €
500.000 respectievelijk € 150.000 voor de jaren 2016 en 2017. Ook weten veel verenigingen
niet dat dit geld o.a. is te gebruiken als een voorloper op het nieuwe accommodatiebeleid van
de gemeente. Daarnaast weten de meeste verenigingen niet dat er een beroep op de fondsen
kan worden gedaan indien er bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek moet worden gedaan
voor een gezamenlijke huisvestingoplossing. Fons zal vragen aan Gebiedsregisseur Henk
Rademakers om hier betere informatie over te geven aan alle verenigingen; stichtingen en
andere geïnteresseerden.
Terugblik Ôs Dörp in Ell op 12 januari
Deze was in de nieuwe BMV. Jammer genoeg (te) weinig publieke belangstelling. Naar onze
mening komt dit door onvoldoende aandacht voor PR. De gemeente had de verenigingen en
stichtingen actief moeten informeren. Uit onze informatie blijkt dat zij beperkt uitgenodigd
waren, een gemiste kans. De dorpsraad is geen initiatiefnemer van deze activiteit. Fer heeft
meegewerkt middels een presentatie. De organisatie lag bij de gemeente. Er was een ruime
vertegenwoordiging vanuit de gemeente, zowel bestuurders als ambtenaren. De bijeenkomst
leverde een bevestiging op van initiatieven, die we al aan het oppakken zijn. Een voorbeeld is
het woonbehoefte peilen onder jongeren. Echte vernieuwende ideeën heeft de bijeenkomst
helaas niet opgeleverd.
Kandidaten voor bestuursfunctie dorpsraad:
Marnix van der Kruis wordt unaniem door de andere bestuursleden benoemd als nieuw
bestuurslid.
Fons gaat nog een potentieel bestuurslid benaderen.
Volgende keer hebben we als agendapunt de status van de huidige werkgroepen. Hoe
zorgen we ervoor dat er voldoende terugkoppeling is vanuit de werkgroepen ‘Verenigingen’
& ‘Wonen en Woonvoorzieningen’.
Stand van zaken werkgroepen:
Werkgroep Buitengebied:
De werkgroep buitengebied heeft geen bijeenkomst meer gehad. Wat de
jongerenhuisvesting betreft is er binnenkort een overleg met wethouder Arno Walraven,
Wonen Limburg en een afvaardiging van de jongeren uit Ell.
Werkgroep Gemeenschapshuis;
Fer praat ons bij; in de BMV zijn er proefrepetities van een aantal koren en de fanfare
geweest. Akoestisch gaat het goed. Men is hier positief over.
Wat betreft de bijdrage van de gemeente aan de inrichting is er meer duidelijkheid. Vrijwel alle
fracties en ook het college van Burgemeester en wethouders hebben zich laten informeren
door de Stichting BMV en de voorzitter van de dorpsraad. De verwachting is dat er € 200.000
beschikbaar wordt gesteld voor de inrichting. De gemeenteraad neemt hierover op 16 februari
een besluit. Het stichtingsbestuur van BMV Ell heeft daarnaast € 90.000 opgehaald uit
verschillende fondsen. Dit bestuur zal zorgdragen voor de verdere inrichting van de BMV Ell.
Fer heeft ook nog overleg gehad met de Werkgroep techniek. Deze werkgroep heeft een
drietal voorstellen uitgewerkt. Het gaat om de basis, wat regelmatig gehuurd zou moeten
worden, overige nuttige materialen (voor evenementen). Het installeren gebeurt door
vrijwilligers, hier gaan naar schatting zo’n 160 mensuren inzitten. Het zou mooi zijn als Pop Ell
op 27 maart het eerste evenement in de BMV zou kunnen zijn.
Op dit moment zijn er met meerdere bierbrouwers onderhandelingen gaande.
Rondvraag:
Mededeling door Fer: De gemeenteraad van Leudal besloot onlangs om alle subsidies te
halveren. Er is echter voor muziekclubs een uitzondering gemaakt. Subsidie dat specifiek
bedoeld is voor muziekonderwijs, behouden de verenigingen nog een jaar. Hierover is de
nodige politieke commotie ontstaan.
Marnix: Er is op de basisschool gesproken over de mogelijkheden tot het invoeren van een
continue rooster. Dat houdt in dat alle kinderen op school overblijven en ‘s-middags eerder uit

zijn. Binnenkort zal een werkgroep vanuit ouders en MR hiervoor een stemming organiseren
waarna dit nieuwe model mogelijk vanaf volgend schooljaar zal worden ingevoerd.
Het bibliotheekwerk in Leudal wordt komend jaar flink op de schop genomen omdat de
gemeente de subsidie halveert. In Ell komt alleen een schoolbieb. Volwassen leden van de
bibliotheek uit deze plaatsen moeten naar de hoofdvestiging van Bibliocenter in Weert of een
van de andere servicebiebs in Leudal.
In het buitengebied zijn er nogal wat inbraken. Vooral tractoren zijn in trek. Er is Whatsapp
groep, waardoor bepaalde buurtbewoners snel met elkaar kunnen communiceren bij
onvallende zaken in hun omgeving.
11. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
12. Volgende vergadering is maandag 29 februari om 20.30 uur in café De Prairie.

