Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 4 september 2017
Aanwezig: Hans, Fons, Frans, Theo, Marnix en Fer.
Afwezig met afmelding: Joris (vakantie).
1. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 10 juli 2017.
De notulen van de vergadering van 10 juli worden goedgekeurd en zullen gepubliceerd
worden via de site.
3. Behandeling actiepuntenlijst:
Oprichten en instelling werkgroep Kermis.
Er wordt een enquête door JWE, KVW en basisschool opgesteld. Hans informeert bij
Alex van Roij naar de stand van zaken. De enquête zal via de basisschool worden
verspreid, zodat de ouders hun mening kunnen geven. Frans zal hierover met leerkracht
Ivo Thijssen contact opnemen. De uitkomsten van de enquête zullen vervolgens, door
Frans en Hans, worden voorgelegd aan de Stichting Traditionele Kermisorganisatie.
Hans gaat bij bestuurslid Huub Jansen van de Stichting Traditionele Kermisorganisatie na
hoe de stand van zaken is met de kermis in Ell in 2017 en wat de ideeën zijn voor 2018.
Dossier velling en herplant bomen volgen en eventueel acties hierop ondernemen, o.a.
alternatieve plantlocatie i.p.v. Ellenhof richting Joris benoemen.
Het bestuur heeft een geschikte plantlocatie kenbaar gemaakt aan Joris Snoeren. Fer
gaat hier een vervolg actie op ondernemen.
IKL subsidieregeling mogelijk inzetten voor de Jan Govaertsbrug, vervolgactie
ondernemen richting het Waterschap en gemeenten Leudal en Weert.
In overleg met Waterschap Limburg wordt door de gemeente bekeken of de brug
verhoogd kan worden zodat deze ook te gebruiken is bij hoog water. Theo zal informeren
naar de stand van zaken.
Collecte Goede Doelen Ell.
Theo zal Bureau Dorpsraden informeren over standpunt Dorpsraad Ell betreffende Comité
Goede Doelen Ell over collecte in Ell door de Stichting Alzheimer Nederland.
Pinbox Ell.
Er zijn in de maand augustus meerdere bijeenkomsten geweest waar het onderwerp aan
de orde is geweest. De Dorpsraad Ell, Gemeente Leudal en Rabobank Weerterland en
Cranendonck is er in geslaagd een goede plek te bepalen voor een nieuwe pinbox op het
Scheijmansplein in Ell. Nu de locatie een feit is, kunnen de formaliteiten voor wat betreft
vergunningen etc. nader worden uitgewerkt. Evenals de technische aanpassingen die
nodig zijn om de pinbox daadwerkelijk te doen functioneren. Deze werkzaamheden
nemen nog enkele maanden in beslag. We hopen dan ook de nieuwe pinbox voor het
einde van dit jaar in werking te stellen.
Website Dorpsraad.
De huidige webmaster Huub Sentjens wil er na 10 jaar mee gaan stoppen. Webdesigners
hebben in de huidige tijd, voor zichzelf de opdracht, om een onderscheidend ontwerp te
combineren met een aangename gebruikerservaring. Geen eenvoudige opgave, want een
eigenzinnig design staat vaak op gespannen voet met optimaal gebruikersgemak, vooral
ook op mobiel. Steeds vaker gebruiken mensen een smartphone, ipad e.d. om nieuws en
andere informatie op te zoeken. Dat vraagt een andere opzet van de site.
Nieuwsberichten op de website zouden eerder zichtbaar moeten zijn. Bij het werven
naar een andere webmaster, zijn dit aandachtspunten. Een oplossing is om bepaalde
beheertaken te delegeren. Hans zou dit dan kunnen oppakken. Ook het huidige foto
aanbod zou vernieuwd kunnen/moeten worden. Huub blijft voorlopig nog actief als
webmaster. Wij gaan naarstig op zoek naar een opvolger. Fer gaat hier een persoon
voor benaderen.
4. Ingekomen post:
• Brief “Ideeën voor het verkiezingsprogramma input vanuit Dorpsraad Ell”, een eerste
reactie op 12 juli 2017 vanuit Ronduit Open door Jordi Custers. Reactie op 13 juli
2017 vanuit het CDA door Peter van Melick, de mail is doorgestuurd naar de
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programmacommissie die bezig is met de opzet van het verkiezingsprogramma voor
komende gemeenteraadsverkiezingen. Reactie op 6 augustus 2017 van Kaj
Beurskens, Fractievoorzitter D’66 Leudal, De betrokkenen zijn geïnformeerd.
Mail van Joris Snoeren, Ontwikkelingen van een nieuw clubgebouw Schutterij, met
betrekking tot de positionering en de “groene houtwal” was er verschil van opvatting.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in een quick-scan flora/fauna uitgevoerd
door een extern bureau. Dit is inmiddels opgelost. Door de schutterij werd een
conceptvergunning aangevraagd. Dit concept is twee weken geleden goedgekeurd
en is de schutterij uitgenodigd definitieve vergunning aan te vragen. De officiële
aanvraag is tot op heden bij de gemeente nog niet binnen gekomen. Aan de
aanvraag zal de gemeente positief worden meegewerkt.
Mail van Marc Jacobs, Medewerker Groenbeheer Gemeente Leudal, Kap zieke en
dode bomen, in Ell betreft het 1 kastanje in de Sebastiaanstraat. Wij constateren dat
er nog meer bomen dood zijn door een ziekte.
Gecombineerde nieuwsbrief kleine kernen, gemeenschapsaccommodaties en
zorgcollectieven Limburg nummer 48, met in dit nummer aandacht voor: Ell. De
Kleine Kernen Krant is gepubliceerd op de site.
Mail van Joris Snoeren met als onderwerp twee punten uit het DOL overleg. Vraag
is, graag een actueel overzicht aanleveren met een stand van zaken van initiatieven
die tijdens de startbijeenkomsten van participatietraject Ôs Dörp zijn genoemd. Het
tweede punt gaat over de huidige stand van zaken rond het aangepaste convenant.
Theo zal de brief “Ideeën voor het verkiezingsprogramma input vanuit Dorpsraad Ell”
versturen aan Bureau Dorpsraden. Reactie van Gemeenschapsraad Heibloem met
het verzoek om een soort sjabloon te hebben met minimale velden die nodig zijn om
tot goed overzicht te komen. Nemen we ter kennisname aan.
Mail ter kennisname van Leon Kiggen aan Peter Stevens (gemeente Leudal)
Voorstel om twee verkeersborden waar wilde varkens op afgebeeld staan, te
plaatsen op de Baldersstraat. Dit ter voorkoming van ongevallen. Nemen we voor
kennisneming aan.
Mail van Joris Snoeren met als onderwerp: Evenement voor heel Leudal, In het
kader van 10 jaar Leudal wordt een open podium dag georganiseerd. Dit open
podium voor talent, jong en oud. Alle vormen van kunstuitingen zijn van harte
welkom. Zondag 1 oktober om 14.30 uur CC De Mortel te Ittervoort. Mail van Marc
Jacobs, Medewerker Groenbeheer, Projectleider 10 jaar Leudal, i.v.m. het
evenement Open Podium. Een soort Leudalse talentenjacht. Met aanvullende
informatie om te plaatsen op de website. Nemen we voor kennisneming aan. De
informatie is geplaatst op de website.
Mail van Joris Snoeren namens Lisa Beijers, Sociaal cultureel werker met als
onderwerp: Informatiegids Zorg en Welzijn van Synthese is geactualiseerd. Nemen
we voor kennisneming aan.
Mail van Joris Snoeren met als onderwerp Meld desk, info over een mogelijkheid om
zaken in de openbare ruimte op te nemen en te melden. Goed om deze informatie te
delen met de werkgroepleden van het Buitengebied. Marnix/Fons zullen dit onder de
aandacht brengen tijdens de komende werkgroepbijeenkomst.
Mail van via Fons Timmermans, betreft brief van de Rabobank over een deelname
aan het project Samen Sterker. Inschrijving sluit op 24 september. Dit jaar zullen we
als Dorpsraad geen projecten aangeven.
Mail van Vic Pennings, Gebiedsregisseur Gemeente Leudal, Onderwerp convenant,
Betreft terugkoppeling dat dit niet op 26 juli behandeld kon worden omdat van de MT
leden er maar twee aanwezig waren. Dit laatste vanwege de vakantie. Het
convenant heeft gevolgen voor alle medewerkers binnen de gemeente en het MT wil
dit dan ook pas na de vakantie behandelen zodat ieder MT lid zich hierover kan
buigen en hierop reageren. Nemen we voor kennisneming aan.
Mail van Joris Snoeren met als onderwerp ‘Nieuwe oplaadpalen in Leudal’, in het
kader van het project ‘slim laden’ gaat de gemeente deelnemen aan een paar
openbare laadpalen in Baexem, Roggel en Neer. De noodzakelijke
verkeersbesluiten worden hiervoor voorbereid. Theo zal bij Peter Stevens (cc
Bureau Dorpsraden) de vraag neerleggen, op basis waarvan dit besluit is genomen?
Waarom geen oplaadpaal in Ell, Hunsel of Kelpen?
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Mailing en aankondiging actie Kern met pit door Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij. Op 1 september start de inschrijving voor de nieuwe editie van
Kern met Pit. Heb jij een idee voor je buurt? Schrijf je in en zorg dat jouw
buurtinitiatief werkelijkheid wordt! De inschrijvingstermijn voor de nieuwe editie loopt
van 1 september tot en met 30 oktober. Bijvoorbeeld een moestuin, dorpsfeest,
kinderboerderij, repaircafé of een kunstwerk? Zie ook: http://www.kernmetpit.nl
Nemen we voor kennisneming aan.
Mail van Henk Rademakers, Gebiedsregisseur Gemeente Leudal, met als
onderwerp Bijenoases in Limburg. Doel is aandacht te vragen voor een initiatief in
Hunsel. Op verzoek van dhr. Janssen van de Plattelandscoöperatie worden alle
dorpsplatforms in Leudal uitgenodigd om de opening bij de speeltuin op zondag 10
september om 13.00 uur van de bijenoase in Hunsel bij te wonen. Mogelijk zal
Marnix hierbij aanwezig zijn.
Mail van Vic Pennings, Gebiedsregisseur Gemeente Leudal, Onderwerp ontvangen
via Synthese “Mantelzorgattentie en Programmaboekje Week tegen de
Eenzaamheid”. Met het verzoek om dit op de website te plaatsen. Nemen we voor
kennisneming aan. De informatie is geplaatst op de website.
Mail van Fer Koolen, hij ontving een 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. In het B&W stuk staat dat de
fusieplannen kunnen rekenen op steun van de dorpsplatforms. Dat is een erg
voorbarige conclusie en de Dorpsraad Ell begrijpt niet waarop dit is gebaseerd, de
gemeente heeft ons nooit gevraagd naar onze mening. Het is namelijk zo, dat de
dorpsraad na een eerste presentatie van de plannen in het geheel niet meer is
bijgepraat over het verloop van het proces door RKESV. Het is dan ook onmogelijk
om daar iets over te vinden want we kennen de stand van zaken niet. Daarom heeft
Fer de informatie ook gedeeld met de voorzitter van RKESV. Eenzelfde geluid
hoorden we overigens ook van de dorpsraad van Grathem tijdens de DOL
(dorpsradenoverleg Leudal) vergadering. Wij vinden dat de gemeente niet te snel
conclusies moet trekken en vinden dat zowel de verenigingen in een dorp als de
dorpsraad dient te worden ingelicht over of desgewenst betrokken bij een proces dat
zo ingrijpend kan zijn voor de leefbaarheid van het dorp. In Ell is nog een ander
voorbeeld de situatie van de nieuwbouw van het schutterijlokaal door de schutterij.
Wij krijgen van dorpsgenoten vragen over de ontstane situatie bij het speelveld met
de containers. Wij krijgen daarover geen of onvoldoende terugkoppeling vanuit de
schutterij.

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). Komt de volgende keer aan de orde.
6. Voorbereiding Jaarvergadering.
Deze staat gepland op dinsdag 24 oktober van 20.00 tot 22.30 uur in de BMV Ellenhof,
aan het Scheijmansplein 18 te Ell. 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. Theo zal dit verder
afstemmen met secretaris Jos Strous. Daarnaast zal hij een persbericht opstellen en
verzenden. Ook zal er een flyer worden gemaakt en een verspreidingsplan. De
jaarvergadering bestaat uit de volgende onderwerpen/presentaties; Stand van zaken
diverse werkgroepen, Stichting Wonen Ell (Oude Ellenhof), Korte terugblik en start nieuwe
BMV seizoen, Rabobank thema veiligheid mogelijkheden van mobiel bankieren (Actie
Fer), Toekomst kermis (Actie Hans/Frans), Voetbalclub/Schutterij.
7. Stand van zaken werkgroepen.
Werkgroep Wonen in oude Ellenhof: Op 5 september is er een overleg met de
Provincie. Bespreekpunten zijn het projectplan, stand van zaken crowdfunding en
andere investeerders. Fons gaat na of een startkapitaal mogelijk is via een
leefbaarheidfonds. Wonen Limburg, Rabobank e.d.

8. Rondvraag.
Hans: Op vier plaatsen in Ell hangen er AED’s. Het is wenselijk om op het adres
Antoniusstraat 28, te verplaatsen. Hans zal hierover contact opnemen met Erik Wulms of
Peter Huijskens.
Fer: In 2018 zijn er gemeentelijke verkiezingen. We kunnen een verkiezingsdebat gaan
opzetten en de media hierbij een rol gaan geven. Fer gaat ermee aan de slag.
Frans: Wil zich afmelden voor de komende bestuursvergadering.
9. Sluiting.

