Notulen vergadering Dorpsraad Ell 14 november 2016
Aanwezig: Fer, Theo, Marnix, Fons en Frans.
Afwezig: Joris

1. Opening vergadering.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom aan
Frans Boonen die zich (opnieuw) beschikbaar wil stellen voor taken binnen het bestuur.
Joris is enige tijd afwezig, in verband met revalidatie na een knieoperatie.
2. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 10-10-2016.
De notulen van de vergadering van 10 oktober worden, met een kleine aanpassing,
goedgekeurd en zullen via de site gepubliceerd worden.
3. Behandeling actiepuntenlijst.
- Bestemming kenbaar maken aan verenigingen opbrengsten glasvezelactie. Mogelijk
wordt het geld gebruikt om in de BMV de ontvangst van GSM’s te versterken en ook
nog monitoren te plaatsen. De wensen vanuit de Stichting BMV en de werkgroep
techniek zijn duidelijk. Er zijn plannen om in diverse ruimten schermen te plaatsen.
Deze schermen kunnen voor informatie, sponsoring, activiteiten zoals game voor de
jeugd worden ingezet. Ook kunnen Eller Verenigingen zich op deze manier profileren.
Fer handelt dit af.
- Het DR secretariaat email koppelen aan het privé email adres van de secretaris. Fer
heeft, via Theo, de inlogcodes ontvangen. Fer pakt dit binnenkort op.
- Werkgroep Kermis. Om het bestaan van een kermis in de toekomst in het dorp te
waarborgen, moet een gemeenschap mee gaan werken met de Stichting
Kermisexploitanten. Deze Stichting gaat hiervoor haar nek uitsteken. Hoe de
organisatie en de opzet van deze ‘kermis nieuwe stijl’ er precies uit gaat zien, is nog
niet uitgewerkt. We wachten de reactie van de gemeente af. Vooruitlopend hierop
willen wel wat meer bekendheid geven hoe de stand van zaken is. Theo zal een
berichtje opstellen voor de site. Daarbij zal een oproep worden gegeven tot de
instelling van een werkgroep. Deze groep zou kunnen nadenken over een alternatief
programma en hoe dit het beste kan worden uitgevoerd. Fer zal via Facebook een
oproep laten uitgaan.
- Aanbod bloembollen aanplanten door Dorpsraad op zichtlocaties. We hebben hier
niks meer over vernomen vanuit de gemeente.
- Voorbereidingen plaatsen kerstboom. Diverse taken worden verdeeld. De logistieke
voorbereidingen gebeuren door Fons, Fer en Frans. De verzorging van de catering
gebeurt door Marnix en Theo. We komen op 10 december om 9.00 uur bij elkaar op
het Scheijmansplein.
4. Ingekomen post:
 Mailwisseling met Henk Rademakers i.v.m. Uitnodiging bijwonen Openbare
Jaarvergadering Dorpsraad Ell. Henk heeft gebruik gemaakt van het aanbod en heeft
uitleg gegeven over de rol van een Gebiedsregisseur.
 Mail van Friedarica Melsen-Theunissen, Technisch medewerker milieu Gemeente
Leudal, Verslag en presentatie geurbeleid inwonersbijeenkomst 28 september.
Nemen we voor kennisneming aan. Het geurbeleid is in februari bevroren voor
vergunningen. Handhaving is absoluut noodzakelijk. Het aangescherpte geurbeleid
geldt alleen voor nieuwe vergunningen. De gemeenteraad moet daar nog mee
akkoord gaan.
 Nieuwsbrief Park Leudal Oost, oktober 2016. Nemen we voor kennisneming aan.
 Uitnodiging van Gemeente Leudal Informatiebijeenkomst evenementen in Leudal
dinsdag 29 november in de Brede Maatschappelijke Voorziening te Ell. Vergunningen
en ontheffingen zijn verbonden aan de organisatie van evenementen en activiteiten.
De gemeente Leudal wil graag in gesprek met verenigingen en ondernemers. Fons
zal namens de Dorpsraad deze bijeenkomst bijwonen.


















Mail van Joris Snoeren / Ingrid Kuijpers Buurtwhatsapp, de belangrijkste invalswegen
van een kern worden voorzien van deze bordjes. Wordt door de gemeente opgepakt.
Ook in de Antoniusstraat komt binnenkort een bordje.
Uitnodiging Nieuwe Subsidieregeling Maatschappelijk ondersteuning & Dorpsraden
Gemeente Leudal op 31 oktober. Op 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het
beleidskader subsidies en accommodaties vastgesteld. Een van de eerste zaken die
is opgepakt betreft het ontwerpen van nieuwe subsidieregelingen. Theo zal bij W. van
der Kop, medewerker van de gemeente, vragen of er verslaglegging beschikbaar is.
Mail van Wethouder Richard Verheul, gemeente Leudal ‘Openbaarheid
Dorpsoverleggen’. Naar aanleiding van dit bericht besluiten we om via de site (nog)
duidelijker aan te geven.
Uitnodiging Symposium 'Laat de toekomst maar komen' op donderdag 17 november
in Vijlen. Geen interesse i.v.m. geringe omvang bestuur.
Mail van Thieu van Lier, namens Stichting BMV, onderwerp; herplant drie bomen
Scheijmansplein, idee om de aanplant van de bomen nog even uit te stellen totdat
definitief bekend is wat met de oude Ellenhof gaat gebeuren, i.p.v. locatie in
Steenenbampt & Mail van Joris Snoeren, onderwerp kappen van bomen. Marnix zal
voorstellen tot één jaar uitstel van herplant bij de gemeente.
Mail van Joris Snoeren, Vrijwilligerswaardering, Stand van zaken onduidelijk is op dit
moment wie dit onderwerp binnen de gemeente gaat oppakken. Wij wachten af, wat
er met het voorstel gebeurt wat wij (via Joris) hebben ingebracht.
Mail om zich te kunnen aanmelden, Gemeente Leudal Informatiebijeenkomst
evenementen in Leudal dinsdag 29 november in de BMV te Ell. Fons gaat zich
hiervoor aanmelden.
Mail van Vic Pennings, Subsidieregelingen, Provincie Limburg Experimenteerregeling
Sociale Agenda Limburg & IKL Inventarisatie kleinschalig erfgoed. Mogelijk dat de
‘Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg’ wel interessant voor de Zonnebloem
& de Seniorenvereniging kan zijn. Theo stuurt dit naar hen toe. Marnix bekijkt of de
‘IKL subsidieregeling’ mogelijk ingezet kan worden voor de Jan Govaertsbrug.
Nieuwsbrief 59 Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal. Nemen we voor
kennisneming aan.
Mail van Henk Rademakers i.v.m. Spreekuur gebiedsregisseur & Aanpassing
inloopspreekuur gebiedsregisseur. Nemen we voor kennisneming aan.
Mail van Thijs Coenen ex-buurt- coördinator Neer, Onderwerp geroyeerd. Nemen we
voor kennisneming aan.
Mail van VKKL, Vooraankondiging symposium vervoersinitiatieven te Baexem op 13
december 2016 van 15.30 tot 19.30 uur. Nemen we voor kennisneming aan.
Mail van VKKL, Uitnodiging deelname plattelandsparlement op zaterdag 26 november
2016. In kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch. Vanaf 9.15 uur en na afloop om 14.00
uur naar de werkconferentie maatschappelijke organisaties in Roermond. Geen
interesse i.v.m. geringe omvang bestuur.

5. Kandidaten voor bestuursfunctie dorpsraad.
Tijdens de openbare jaarvergadering waren er geen (nieuwe) kandidaten die
belangstelling tonen, om zitting te nemen in het bestuur.
6. Wijziging statuten Stichting Dorpsraad Ell.
Het voorstel om een wijziging van de statuten door te voeren, is tijdens de openbare
jaarvergadering aan de orde geweest. Door de aanwezigen werd de noodzaak hiervoor
onderkend. Hiermee is het mogelijk dat de huidige bestuursleden een langere termijn
zitting kunnen nemen in de dorpsraad. Het model statutenwijziging stichting is tijdens de
vergadering door de huidige bestuursleden ondertekend. Fons zal dit verder afhandelen
bij de notaris.
Theo zal aan Frans het formulier "Functionaris inschrijven" voor de Kamer van
Koophandel (KvK) sturen. Na ondertekening, zal Theo e.e.a. bij de KvK afhandelen.
7. Stand van zaken werkgroepen.
Verenigingen:
Er wordt bekeken of er samenwerking mogelijk is tussen de voetbalclubs van Grathem,
Kelpen-Oler, Hunsel en Ell. Het blijkt dat er steeds meer sprake is van gebrek van aanwas

van jeugdleden. Het algemene streven is om per leeftijdscategorie minstens een team te
hebben. Dit onderwerp speelt nu, bij alle eerder genoemde clubs. Er is een onderzoek
gestart om een en ander beter in beeld te krijgen.
Huisvesting jongeren:
Het project bewoning Ellenhof lijkt niet van de grond te komen. Op korte termijn zou dit
wel lukken, echter hoe de langere termijn er uit ziet is (te) onzeker. Een coöperatie van
gebruikers/inwoners, die mogelijk een vorm van zelfbeheer zouden willen nastreven is
een duurzame oplossing. Crowdfunding (publieksfinanciering) is mogelijk een wijze om
project te financieren. Maar er zijn vraagtekens of dit werkelijk gaat lukken. Gedacht wordt
aan een mix (jongeren  ouderen) van bewoners. Fons en Fer gaan bekijken in hoeverre
zij de ontwikkeling kunnen beïnvloeden en ondersteunen.
8. Terugblik Openbare Jaarvergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd en zal via de site gepubliceerd worden. Aandachtspunt
voor de toekomst is om de dorpsagenda op de site beter door de verenigingen te laten
benutten. Het bleek dat er op de avond, tijdens de openbare jaarvergadering, meerdere
activiteiten in het dorp waren. Onder andere van de Zonnebloem.
9. Rondvraag.
Fer: zal nog een bezoekje brengen aan oud bestuurslid Corrie. En haar een attentie
overhandigen.
Theo: zal een concept-vergaderrooster voor het eerste halfjaar van 2017 opstellen.
10. Sluiting.

