Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 9 oktober 2017.
Aanwezig: Joris, Hans, Fons, Theo, Marnix en Fer.
Afwezig met afmelding: Frans.
1. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal dhr. Joris Snoeren, namens
bureau Dorpsraden van de gemeente Leudal.
2. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 4 september 2017.
De notulen van de vergadering van 4 september worden goedgekeurd en zullen
gepubliceerd worden via de site.
3. Behandeling actiepuntenlijst:
Oprichten en instelling werkgroep Kermis.
3ML heeft een reportage over de kermis in Ell gemaakt, ook werd er een interview
afgenomen. Het is een onderdeel van de serie over kermissen in Leudal. Dit wordt
binnenkort uitgezonden. Er is een enquête voor JWE, KVW en basisschool opgesteld.
De enquête zal via het ouderportaal (basisschool) digitaal worden verspreid, zodat de
ouders hun mening kunnen geven. Het zou interessant zijn om de mening van de
jongeren van 18 tot 30 jaar ook te peilen. De verwachting is dat een en ander op 1
november gereed is. De uitkomsten van de enquête zullen vervolgens, door Frans en
Hans, worden voorgelegd aan de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Deze
stichting gaat, ná de kermis in Grathem,
evalueren. Beide evaluaties (Jeugd Ell & Stichting Traditionele Kermisorganisatie)
worden samen besproken. Hans en Frans gaan bij bestuurslid Huub Jansen van de
Stichting Traditionele Kermisorganisatie na wat de ideeën zijn voor 2018. Doel is om de
traditie vast te houden. Behoud van de kermis is zowel in belang van gemeenschap,
middenstand en exploitanten.
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 contact opnemen met een aantal
buurtbewoners. Ook afwegen of deze plaats geschikt zou zijn, om er een elektrische
oplaadpaal te plaatsen.
Buurt-Whatsappgroep.
Er is een verzoek om hier meer bekendheid aan te geven. Naast het onder de aandacht
brengen, willen de initiatiefnemers ook het gebruik ervan evalueren. Marnix zal een tekst
opstellen. Joris wil de zorg op zich nemen om te kopiëren. Verspreiding kan op basis van
de stratenlijst, die gebruikt wordt door de Dorpsraad.
Pinbox Ell.
Wanneer de pinbox in Ell geplaatst wordt is nog niet bekend. Er is gekozen voor een
vrijstaande unit op het Scheijmansplein. Dit vereist een andere vergunning en (ruimtelijke)
aanpassing van het plein. 5 oktober heeft de gemeente hiervoor een formele
vergunningsaanvraag van de Rabobank ontvangen. Op dit moment is duidelijk dat
plaatsing pas ná de feestdagen zal zijn. Ook de schade aan het gebouw is nog een
aandachtspunt.
Website Dorpsraad.
Roy Kuijpers heeft aangegeven, dat hij de taak van webmaster op zich wil nemen. Hans
zou ook bepaalde beheertaken kunnen doen, dit kan het vernieuwen van nieuwsberichten
versnellen. Na de jaarvergadering zal Hans, samen met Theo, een afspraak met Roy
Kuijpers en Huub Sentjens beleggen. Onderwerpen die we dan willen bespreken zijn; Op
dit moment staan er allerlei documenten nog op de site. Goed om eens kritisch te
bekijken, wat we willen laten staan. Bijvoorbeeld de notulen e.d. Op de vernieuwde
website willen we beter monitoren wat de bezoekerstatistieken zijn. Welke pagina’s
worden bijvoorbeeld het meest bezocht.
4. Ingekomen post:
 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. Wat betekent dit voor de school in Ell op termijn? Wat
betekent dit voor de gymzaal in Ell op termijn? De voetbalclub wil naar een neutrale
locatie in combinatie met een fusie. We zijn benieuwd naar de reactie van RKESV (en
ook van schutterij St. Sebastianus). Op 12 december moet de gemeenteraad de
knoop doorhakken en bepalen waar de fusieschool voor Haler, Hunsel, Ittervoort en
Neeritter komt en waar de samenwerkende voetbalclubs in Hunsel, Ell, Grathem en
Kelpen-Oler neerstrijken. In beide gevallen moeten de nieuwe accommodaties dan in
2019-2020 in gebruik kunnen worden genomen. Zowel bij de scholen als bij de
voetbalclubs is het initiatief om te komen tot één nieuw onderkomen van de
betrokkenen zelf gekomen. De voetbalclubs hebben te maken met teruglopende
aantallen leden en vrijwilligers en de scholen kampen met een teruggang in het aantal
leerlingen. Aanvankelijk wilde de gemeente de beide onderzoeken naar clustering
combineren omdat er mogelijk een samenwerking tussen de voetbalclubs en de
nieuwe school op één locatie zou kunnen uitrollen, maar die koppeling is losgelaten.
Mail van BMV Ell, Jos Strous, onderwerp ‘korte terugblik en start nieuwe BMV
seizoen’, met een drietal vragen; Is het in het voorbije seizoen goed gegaan met de
planning, het sleutelbeleid?; Was de ruimte geschikt voor de activiteit? Heb je van
faciliteiten gebruik kunnen maken of heb je faciliteiten gemist?; Kunnen we op
eenzelfde manier verder of heb je andere voorstellen/wensen?. Wij zijn tevreden met
de huidige gang van zaken. Theo laat dit aan Jos weten.
Mailwisseling; De vraag over de onduidelijkheid vergunningverlening landelijke
collecties (Alzheimerstichting) is bij Bureau Dorpsraden neergelegd. Wij kregen daar
een privé reactie op van Vic Pennings. In Neer heeft men soortgelijke ervaringen.
Mail van Joris Snoeren met informatie van de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij. Ook dit jaar worden de dorpen weer in de gelegenheid gesteld
om mee te doen een mooi project in te dienen voor de nominatie Kern met Pit.
Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
en Spirato op 11 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in het Maaslandcentrum te Elsloo.
Keuze uit deelname aan een zestal gesprekstafels. Voorafgaand vindt de Algemene
Vergadering van VKKL plaats, als documenten zijn meegestuurd; verslag d.d. 12
oktober 2016, Jaarverslag 2016, VKKL Activiteitenplan 2018, Begroting
Activiteitenplan 2018, Uitnodiging ALV 2017. Theo zal voor beide bijeenkomsten een
afmelding sturen.
Gecombineerde nieuwsbrief kleine kernen, gemeenschapsaccommodaties en
zorgcollectieven Limburg, september ’17. Deze editie aandacht voor: Inspiratie uit
de Regio, Lobbyen voor uw gemeenschapshuis, Twee nieuwe subsidieregelingen
voor gemeenschapshuizen, Kern met Pit, LEADER, Landschapscursussen van IKL,
VSB-Fonds stelt gratis online cursus ‘fondsenwerving’ beschikbaar, NLZVE schrijft
manifest om zorginitiatieven bij gemeenteraadslieden op het netvlies te krijgen.
Theo zal deze doorsturen aan de Stichting BMV.

5. Ontwerpbestemmingsplan "Woonkernen Leudal 2017" ligt ter inzage! De vraag aan de
Dorpsraad is om mogelijke onvolkomenheden zo veel als mogelijk uit het plan te filteren,
voordat het aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden (volgens planning in
de raadsvergadering van 14 november 2017). Fons zal dit afhandelen.
6. Voorbereiding Jaarvergadering.
Deze is op dinsdag 24 oktober van 20.00 tot 22.30 uur in de BMV Ellenhof. Het betreft
een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met
een terugblik op 2016 en de activiteiten tot nu toe in 2017. We willen dit doen samen met
de Stichting BMV. Er zal nog een persbericht verzonden. Joris heeft weer gezorgd voor
het kopiëren van de flyers. Deze worden conform de stratenlijst rondgebracht. De
Rabobank zal de koffie met vlaai, bij binnenkomst, voor haar rekening nemen. De
jaarvergadering bestaat uit de volgende onderwerpen/presentaties; Stand van zaken
diverse werkgroepen, Stichting Wonen Ell (Oude Ellenhof) presentatie door Fons of
anders Jan Custers, Korte terugblik en start nieuwe BMV seizoen presentatie door Ton
van Deursen, Thema veiligheid mogelijkheden van mobiel bankieren presentatie door
medewerkers van de Rabobank, Toekomst kermis presentatie door Hans, Voetbalclub
RKESV presentatie door Ed Heijkers (Fer zal Ed hiervoor vragen). Joris is verhinderd.

Namens de gemeente Leudal zullen aanwezig zijn wethouder Richard Verheul en
gebiedsmanager Henk Rademakers.
7. Stand van zaken werkgroepen.
Werkgroep Wonen in oude Ellenhof: Op 5 september was er een overleg met de
Provincie om te bekijken of er subsidiemogelijkheden zijn. Helaas heeft dit niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Er komt een artikel in de Woonkrant van Wonen
Limburg, deze heeft een oplage van 25.000 exemplaren. Binnenkort is er opnieuw een
overleg met de gemeente. Onderwerp van gesprek is, wat er voor vergunning
mogelijkheid er is. Zijn er mogelijkheden voor tijdelijke en voor een ander gedeelte van
het project definitieve vergunningen? Op 19 oktober is er een afspraak met de
Rabobank, over de invulling van de financiering.
8. Rondvraag.
Theo: Op maandag 8 januari 2018 is er weer de Nieuwjaarsborrel samen met de Stichting
BMV Ellenhof voor genodigden, verenigingen en inwoners van Ell. Is van 21.00 tot 22.30
uur. Locatie in BMV Ellenhof. Theo zal met de Stichting BMV overleggen.
Fons: Er is al een kerstboom uitgezocht. We willen deze plaatsen op zaterdag 9
december, vanaf 9.00 uur.
9. Sluiting.

