Notulen vergadering Dorpsraad Ell 18 juli 2016
Aanwezig: Fer, Theo, Marnix, Fons en Joris.
1. Opening vergadering.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Bespreking D66 Leudal notitie "Omgaan met krimp". Vertegenwoordigers van D66 (Rens
Raemakers, Kaj Beurskens, Bart van der Zanden en Leo Schouten) zijn aanwezig om een
toelichting te geven. Tal van aspecten die in Ell spelen komen aan de orde. Onder
andere; huisvesting jongeren, verenigingsleven en ouderenvoorzieningen. De notitie is te
vinden op https://leudal.d66.nl/publicaties/notitie-omgaan-krimp/
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 06-06-2016.
De notulen van de vergadering van 6 juni worden goedgekeurd en zullen via de site
gepubliceerd worden.
4. Behandeling actiepuntenlijst.
- Plaats aangeven voor herplanting van de 3 bomen die niet tussen de BMV en
Sebastiaanstraat geplaatst kunnen worden. De plek wordt een locatie binnen het
nieuwbouwproject Steenenbampt.
- Mail sturen aan Henk Rademakers (Gebiedsregisseur) met onze vragen i.v.m. Fondsen
is door Fons afgehandeld. De criteria voor het nieuwe stimuleringsfonds “Os Dorp”
worden momenteel opgesteld.
- D’66 notitie "Omgaan met krimp". Tijdens deze bestuursvergadering is een
vertegenwoordiging van D’66 met ons in gesprek over de inhoud van deze notitie.
- Werkgroep Kermis opzetten? Fons heeft hierover contact gehad met Caroline Schrurs,
Beleidsmedewerker recreatie en toerisme Gemeente Leudal. Joris Snoeren heeft
aangegeven dat we voor dit jaar in Ell hetzelfde kermisaanbod krijgen als in 2015.
- Vic Pennings verzoeken om terughoudend te zijn met het doorsturen van
mailverzoeken. Voorbeelden zijn de workshop crowdfunding, Huis voor de Sport
Limburg. Deze zou rechtstreeks kunnen naar de Verenigingen. Of het ruilobject
tafeltennistafel. Joris zal dit bespreken met Vic.
- Statuten aanpassen via notaris i.v.m. wenselijke verruiming van de zittingstermijnen
bestuursleden. Fons laat weten dat dit mogelijk is. We zullen dit voorstel als onderwerp
meenemen tijdens de openbare vergadering in oktober.
5. Ingekomen post:
 Uitnodiging voor een gezamenlijke verkenning op de ontwikkelingen in de zorg en
samenleving in Leudal - Grathem, Ell, Kelpen-Oler op 4 en 5 juli / Yvonne Zonnenberg,
Transformatiecoach Sociaal Domein, Gemeente Leudal. Fons heeft deze bijeenkomst
bijgewoond. Thema wat vooral belicht werd is dat de overheid uitgaat van actief
burgerschap. De discussie ging ook over het verdelingsvraagstuk: wat is de rol van de
overheid, de markt en de burger. Er waren in totaal 12 mensen aanwezig.
 Neem deel aan de workshop “Landschapsdromen Leudal” op 6 juli / Jan Leunissen,
Projectleider IKL. Niet deelgenomen door geringe omvang bestuur.
 Nieuwsbrief 53 Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal. Nemen we voor kennisneming
aan.
 'Wijkondernemingen zijn booming!' met o.a. magazine de Werkplaats / Annemarie
Jorritsma voorzitter van KNHM.
 Nieuwsbrief Park Leudal Oost, juni 2016.
 Mail van Joris Snoeren, Stand van zaken kermissen Leudal.
 Mail van Henk Rademakers, Verslag overleg herbestemming Ellenhof 22-06-2016.
 Mail van Werkgroep Buitengebied / Fons Timmermans aan Henk Rademakers gemeente
Leudal, verslagje van de bevindingen tijdens wandeling op 5 juni in het buitengebied van
Ell (2-7-2016) Deze is doorgezonden aan Lars Helwegen, medewerker groenbeheer
gemeente Leudal (4-7-2016) Een (gedeeltelijk) antwoord op de verschillende vragen is
inmiddels ontvangen.











Mail van Fons Timmermans aan Henk Rademakers omtrent de vraagstelling of er al
kaders zijn voor subsidiebeleid met betrekking tot Fonds Maatschappelijke Activiteiten.
Nieuwsbrief Gebiedsbureau Weert – Nederweert – Leudal, Nr. 54, juli 2016.
Mail van Joris Snoeren, Uitnodiging voor 11 juli Informatiebijeenkomst Onderzoek
gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij. Belangrijkste conclusies van de
bijeenkomst waren; De politiek is nu aan zet. De veehouderij moet de uitstoot van fijnstof
terugdringen. Dat is duidelijk, nu er eindelijk een rapport ligt dat meer helderheid verschaft
over de gezondheidseffecten van intensieve veeteelt. De agrarische sector geeft ook aan
dat er veel fijnstof komt vanuit de sectoren autoverkeer en industrie.
Mail van Ingrid Kuijpers, gemeente Leudal, beschikbaar stellen bordjes waar
buurtwhatsapp actief is / Hierover ook contact gehad met vertegenwoordigers van de
Buurtverenigingen Antoniusstraat & De Pannestert. Theo handelt dit verder af.
Mail van Joris Snoeren, Nieuwsbericht glasvezel buitengebied i.v.m. overleg door
gemeenten/provincie met een nieuw bedrijf Communication & Infrastructure Fund (CIF).
Men verwacht eind dit jaar duidelijkheid te hebben over de voorgenomen plannen.
Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Limburg. Juli 2016 nummer 44.
Mail van Joris Snoeren, Folder nieuwe inwoners. De gemeente gaat in de toekomst bij
inschrijving van nieuwe inwoners geen pakket met informatiemateriaal meer verstrekken.
Een algemene folder, met een breder aanbod, wordt dan verstrekt als alternatief.

6. Kandidaten voor bestuursfunctie dorpsraad.
Fer zal de twee potentiële kandidaten voor de volgende vergadering uitnodigen.
7. Stand van zaken werkgroepen.
Werkgroep buitengebied.
De werkgroep heeft op 5 juni een wandelactiviteit gehouden. Fons heeft een notitie
opgesteld en bij de gemeente aandacht gevraagd voor de knelpunten die tijdens de
wandeling naar voren kwamen. De gemeente laat het volgende weten; het beheer- en
onderhoud van het wandelroutenetwerk is een verantwoordelijkheid van de gemeente.
De gemeente geeft opdracht aan Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg
voor het beheer en onderhoud van de bewegwijzeringsborden en startpuntenborden
inclusief het maai- en snoeiwerk erom heen. Wat betreft het beheer en onderhoud van
de ondergrond ligt de verantwoordelijkheid bij de grondeigenaar. De gemeente kan dit
niet afdwingen mede omdat de gemeente voor de aanleg van het netwerk ook geen
kosten betalen voor het in gebruik nemen van de grond als wandelpad. Het enige dat
helpt, is Natuurmonumenten vriendelijk vragen om te maaien en te snoeien. De
afspraken over het in gebruik nemen van grond t.b.v. van het wandelroutenetwerk zijn
meestal vastgelegd aan een gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en de
grondeigenaar. Met Natuurmonumenten is geen (nieuwe) overeenkomst afgesloten
omdat de wandelpaden bij de Ellerschans al bestaande paden waren. Deze zijn volledig
geïntegreerd in het netwerk. De Jan Govaertsbrug is eigendom van de gemeente.
Beheer hiervan ligt bij de gemeente. De ambtenaar die weet ook hoe het zit met het
beheer hiervan, bleek met vakantieverlof.
Werkgroep Gemeenschapshuis.
De Seniorenvereniging is inmiddels over. Recent heeft ook de schoolmusical er
plaatsgevonden. Het kienen wordt in de nieuwbouw op 3 augustus voor de eerste keer
gehouden. Spoedig daarna volgen de andere activiteiten en organisaties.
8. Rondvraag.
Theo:
 Heeft een voorlopig vergaderschema voor 2016 opgesteld. We zullen tijdens de
volgende vergadering het voorstel opnieuw aan de orde stellen. Zodat de twee
nieuwe potentiële bestuursleden kunnen aangeven of zij ook aanwezig kunnen
zijn. Op maandag 5 september is in ieder geval de volgende vergadering. Deze is
om 20.30 uur in de BMV. Verder is de voorlopige datum voor de Openbare
Jaarvergadering op dinsdag 18 oktober. Theo zal contact opnemen met het
bestuur die het beheer voert van de BMV. Naast vastlegging van de
bovengenoemde data, zullen ook andere vragen aan de orde komen. Hoe zijn de
afspraken betreffende de inrichting van de zaal? Regelen koffie/thee e.d.? Wat

zijn de zaalhuurkosten? Ook willen we in de toekomst de reguliere
bestuursvergaderingen laten plaatsvinden. Hoe gaat het sleutelbeheer e.d.
Marnix:
 Recent is er weer een inbraak geweest op een boerderij en een erf in het
buitengebied.
 Er zou een enquête over het thema verkeersveiligheid in het buitengebied zijn
verspreid onder agrarische bedrijven. Waarom is deze vraag niet breder
neergelegd?
Fons:
 Vereniging/stichtingen kunnen deelnemen aan Rabobank Samen Sterker 2016.
Leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck ontvangen voor de
stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Zij brengen
via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een
warm hart toe dragen. Tijdens onze Openbare Jaarvergadering zullen wij dit onder
de aandacht brengen.
9. Sluiting.

