Notulen openbare vergadering dinsdag 23 oktober 2018.
Aanwezig: 89 belangstellenden en 5 bestuursleden. Als gastsprekers zijn aanwezig: Ton van
Deursen, Erik Wulms, Edward Heijkers, Jan Custers, Dorine Frissen, Petra Munnecom, Wethouders
Robert Martens en Mart Janssen met ambtelijke ondersteuning van Vic Pennings en Mikel van
Aarssen van de gemeente Leudal.
Afmelding: Liesbeth Bidlot en Jhon van Veelen.
1. Opening:
Voorzitter Fer Koolen opent de vergadering, zegt blij te zijn met de grote opkomst en heet
iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan de gastsprekers en de
vertegenwoordigers van de gemeente.
2. Bestuurszaken:
De voorzitter stelt het bestuur nog even voor en deelt daarbij mede dat we op dit moment
vacatures hebben binnen het bestuur. Er wordt een beroep op de aanwezigen gedaan om uit
te kijken naar nieuwe bestuursleden voor de dorpsraad. Ook wordt het rooster van aftreden
aan de orde gesteld. Volgens het rooster hoeft er dit jaar niemand af te treden.
3. Werkgroepen:
Buitengebied: Het voorzitterschap van deze werkgroep is in handen van bestuurslid Marnix
van der Kruis. Verder zijn actief Huub Verhaag, Mat Winkelmolen en Wim Stelwagen. Jhon
van Veelen gaat binnenkort verhuizen en zal daarom terugtreden uit deze groep.
De wekgroep wil graag meedenken over het beheer van vooral het buitengebied. Daarbij
kunnen knelpunten rondom groenonderhoud in en rondom het dorp aan de orde komen. Ook
andere kwesties, zoals het onderhoud van recreatieve voorzieningen (bijvoorbeeld
wandelnetwerk met de knooppunten), speelterreinen en ongewenste verkeerssituaties kunnen
aan bod komen.
Er zijn meer werkgroepen actief, zij komen op een later tijdstip aan bod.
4. Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening Ell
Ton van Deursen (voorzitter BMV Ell) geeft aan de hand van een power point presentatie de
huidige stand van zaken anno 2018. Thema is ‘Onze BMV, Jullie Ellenhof’. De bezetting is
prima. Wekelijks maken 400 tot 500 mensen er gebruik van. De primaire doelstelling is om de
accommodatie ter beschikking te stellen. Er is geen beroepkracht die de beheerders taken
voor zijn/haar rekening neemt. De inzet door vrijwilligers is en blijft daarom erg belangrijk. Als
toekomstvisie komt het volgende aan de orde; we gaan verder op de ingeslagen weg.
Doorontwikkelen in de verantwoordelijkheid, deze geven, krijgen, nemen en vooral als
Stichting los durven te laten. De communicatie verder stroomlijnen, goede balans vinden in de
(werk)druk betreffende de inzet van de vrijwilligers. Instructies voor gebruikers vaststellen. De
reserveringen lopen goed. We willen financieel gezond blijven, ook om de toekomstige
vervanging van inventaris te waarborgen.
5. AED-werkgroep
Erik Wulms is verheugd dat er maar liefst 110 personen actief zijn en participeren in het AED
project. Deze mensen komen jaarlijks naar de herhalingslessen en staan geregistreerd in het
oproepsysteem. Het is al weer 10 jaar geleden dat de eerste vrijwilligers van AED Ell zijn
gestart. Om deze vrijwilligers voor hun inzet te bedanken, heeft AED Ell een “dankjewel“
avond georganiseerd voor alle inwoners die deelnemen aan het burgerhulpsysteem,
Hartslagnu. De vrijwilligers die 10 jaar actief zijn kregen tevens een mooie herinnering speld
uitgereikt. Met 110 actieve personen, is dit landelijk gezien een fantastisch netwerk van
burgers die direct hulp kunnen verlenen. En op 6 november start weer een groep met 10
(jonge) cursisten.
6. Voetbalvereniging RKESV
Voorzitter Edward Heijkers gaf een toelichting over het initiatief tot samenwerking door vier
voetbalclubs (Ell, Hunsel, Grathem, Kelpen-Oler) en een gezamenlijke accommodatie. Deze
gaat komen aan de Oranjestraat in Kelpen-Oler. Het gaat zeker nog twee jaar duren voordat
er gespeeld kan worden op de genoemde locatie. Een ingrijpend proces voor de betrokken
clubs, waar wel wat moed voor nodig is.
7. Goede doelen collecte
De goede doelen collecte in Ell wordt jaarlijks gehouden. Dit gebeurt, sinds een viertal jaren,
via een comité. Zij kunnen hulp gebruiken. De bedoeling is om het aantal regelmatige
collectes terug te brengen, dit omdat het steeds moeilijker wordt om hier collectanten voor te
werven. Het gaat om goede doelen van landelijke organisaties, hierdoor is het niet meer
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noodzakelijk om er aparte collectes voor te organiseren. Een week van tevoren ontvangen de
inwoners de enveloppe in de brievenbus. Deze collecte staat weer gepland in het voorjaar van
2019. Informatie verkrijgbaar via Marjo en Sjaak Beeren.
Website
Huub Sentjens heeft, na tien jaar de verzorging van de website, deze overgedragen aan Roy
Kuijpers. De nieuwe website is sinds maart dit jaar in de lucht. En is ontworpen en ontwikkeld
door Roel van de Mortel, van Dímelo Design uit Ell. Dit voorjaar is er achter de schermen in
samenwerking met Roy Kuijpers, hard gewerkt om de inhoud van de oude website over te
zetten naar de nieuwe website. Roy fungeert nu als webmaster. Hij is bereikbaar via
media@dorpsraadell.nl Fer vraagt aandacht voor de dorpsagenda, hij roept op om deze nog
beter te benutten. Deze oproep is gericht aan alle verenigingen in Ell. Dit om te voorkomen dat
er allerlei ‘dubbele’ activiteiten in het dorp plaats gaan vinden. Men kan zich nog aanmelden
voor de nieuwsbrief en deelnemen aan de poll. Daarnaast is de dorpsraad actief via
persberichten richting de regionale media, berichten op Facebook en twitter.
Stichting Wonen Ell
In de oude Ellenhof zijn er plannen om een tiental wooneenheden te ontwikkelen. Hoe is de
stand van zaken rondom de dorpscoöperatie? Jan Custers van de Stichting Wonen Ell gaf
hierover uitleg. Er zijn vier partijen; naast de Stichting zijn dit de Gemeente Leudal en Wonen
Limburg. De Provincie is alleen subsidiënt. Er is draagvlak vanuit de gemeenschap. Al vraagt
de realisatie veel overleg en rekenwerk. Naast Jan zijn ook Fons Timmermans en Frans
Boonen werkgroepleden. Er is een Facebook pagina over de verbouwing van de Oude
Ellenhof.
Pauze
Steenenbampt
Het nieuwbouwproject Steenenbampt gaat (opnieuw) van start. Onlangs is de Steenen Bampt
BV opgericht, hierin werken Volker Wessels en Vestum Vastgoed samen. Dorine Frissen en
Petra Munnecom zijn namens deze bedrijven aanwezig. Met ingang van 1 november gaan in
verschillende fases de 58 overgebleven project- en woningkavels in de verkoop. Het zal in een
aantal jaren verspreid gebeuren, in een viertal plandelen. Makelaar Saelmans zorgt voor de
verkoop. De infrastructuur wordt in één fase uitgevoerd nà realisatie van de 19 woningen in
plandeel B.
Gemeente Leudal
Mikel van Aarssen wil graag een open gesprek met de zaal. Hij legt de status van de
BouwToer uit. Hiermee is de gemeente onlangs gestopt. Ook de voorganger hiervan ‘Ôs Dörp’
in 2015, had min of meer dezelfde opzet. De gemeente ging in alle dorpen op bezoek om met
de inwoners, bedrijven, organisaties en andere geïnteresseerden het gesprek aan te gaan.
Het idee was om samen de koers uit te zetten. Vanuit de zaal komt kritiek; er is te weinig
uitwerking/visie betreffende de kleinere kernen binnen de gemeente. Ná ‘Ôs Dörp’, waren er
verwachtingen gewekt dat inspraak en overleg een blijvend onderdeel zouden vormen van het
gemeentelijk beleid. De gemeente worstelt ‘hoe nu verder’, hoe communiceren we een eerlijke
verdeling over alle kernen. Voorzieningen moeten eerlijk verdeeld worden tussen alle zestien
kernen van Leudal. Niet elke kern kan alles behouden, maar ‘samen’ zouden we er sterker uit
moeten komen.
Het accommodatiebeleid moet in 2019 duidelijker worden, aldus de gemeente. De volleyclub
(in Ell) wil een grotere zaal. Er komt geen duidelijk antwoord, hoe dit eventueel gerealiseerd
kan worden. De gemeente heeft maar liefst 243 gebouwen - accommodaties. Wat ook speelt
is dat we een krimpregio zijn. Dat maakt het wel complex om voor een langere periode, dan
dat een coalitieakkoord duurt, een beleidsvisie te realiseren.
Een ander signaal wat gegeven wordt; het wordt voor de Verenigingen c.q. vrijwilligers ook
steeds moeilijker. De wet- en regelgeving zorgt soms voor een gespannen situatie. De
gemeente zou meer moeten faciliteren en ondersteunen. De privacywetgeving is een dergelijk
voorbeeld. Verenigingen geven als zorgpunt aan, dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te
behouden.
De communicatie tussen ambtenaren versus bestuurders wordt als gebrekkig ervaren. Er zou
een betere overdracht moeten zijn bij wisseling van wethouders. Om weer samen tot goede
besluiten te kunnen komen, is continuïteit belangrijk.
Zwijnenproblematiek in Heijkersbroek en aan de rand van Ell; Vanuit de dorpsraad hebben we
eerder op verzoek van aanwonenden en gebruikers van trapveldjes bij de gemeente aandacht
gevraagd voor overlast door de zwijnen. Daarbij hebben we bij de gemeente gevraagd of er
eventueel een raster geplaatst zou kunnen worden om de betreding van de trapveldjes door

de zwijnen te voorkomen. Het is een lastig thema aangezien sommige extra inzet van de
jagers vragen en anderen hier juist weer op reageren, dat de veiligheid en toegankelijkheid in
het geding is. Er is geen natuurlijke vijand voor de wilde zwijnen. Wellicht is een aantal
waarschuwingsborden (‘Let op, er wordt nu gejaagd!’) een optie. Er is zorg vanuit de
agrarische sector, i.v.m. mogelijke uitbraak van varkenspest. De nuloptie komt ter sprake. Het
wegvangen van de Pallas’ eekhoorn, een aantal jaren geleden, komt ook nog even ter sprake. Dit is
toen goed gegaan.

Verkeersveiligheid; het zware agrarische verkeer en ook het vrachtverkeer in de dorpskern
blijft een doorn in het oog. Hier heeft het dorp zeer regelmatig veel aandacht voor gevraagd.
Een oplossing lijkt er niet van te komen. Een loonwerker zou de bebouwde kom uit willen,
meer naar het buitengebied. De gemeente zou hier beter op moeten inspelen.
Ellerbrug; samen met de dorpsraad Kelpen-Oler, is er met enige regelmaat overleg met de
gemeente. Afgesproken is dat ambtenaren de komende periode de volgend opties zowel
technisch als financieel uitwerken: 1. Straatlampen verlichting uitbreiden aan beide zijde van
de brug, 2. Fietsstroken aanleggen eventueel met vervanging van het asfalt, 3. Plaatsen van
stoplichten met detectielussen zodat gemotoriseerd-verkeer apart over de brug moet rijden. Er
is bij de dorpsraden het gevoel dat een en ander te veel op de lange baan wordt geschoven.
Deze onderwerpen staan al sinds 2012, met enige regelmaat, op de agenda van de
dorpsraad. In dat jaar is er al schriftelijk aandacht hiervoor gevraagd aan het College van
Burgemeester en Wethouders, Fracties en de Gemeenteraad van de gemeente Leudal. De
gemeente doet vanavond de toezegging dat er in 2019 hierover besluiten worden genomen.
Fer dankt Mikel van Aarssen voor zijn bijdrage, met ondersteuning van de beide wethouders
en Vic Pennings. Hij waardeert ook de aanwezigheid van een Boa van de gemeente.
13. Andere onderwerpen
Buurt-whatsapp groepen; De WhatsApp-Alert-groepen met buurtgenoten blijkt een zeer
effectief middel tegen inbraken in het dorp en het buitengebied. In Ell zijn er een drietal actief,
twee binnen de bebouwde kom (oost en west) en één in het buitengebied. Alle informatie staat
ook op de website van de dorpsraad.
Werkgroep Toekomst Kermis:
Op het Scheijmansplein stonden dit jaar weer diverse attracties. Het is duidelijk dat de
organisatie van de kermissen binnen de gemeente Leudal behoorlijk aan het wijzigen is. In
diverse kernen, in de omgeving, waren er geen attracties meer. Er werd soms gekozen voor
een totaal andere vorm. Willen we als dorp graag de nostalgie en traditie bewaren, dan dienen
we dit zelf te organiseren. We hebben vernomen dat de basisschool, KVW en JWE graag de
kermis willen behouden. Deze groepen zitten ook dicht in de belevingswereld van de kermis.
In de nieuwe opzet moet er een goede balans blijven tussen commercie en traditie. Meer
informatie is verkrijgbaar bij de werkgroepleden Hans Triepels, Ron van Roij en Frans
Boonen.
Milieustraat aan de Niesstraat;
Deze willen we opknappen/verfraaien. Hierover zijn we met diverse partijen in gesprek.
Glasvezel Buitenaf;
Sinds september is men hiermee gestart in Noordwest Limburg. De graafwerkzaamheden
starten in de gemeente Leudal deze winterperiode, waarna de huisaansluiting van maart tot
en met oktober 2019 gerealiseerd gaan worden.
14. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng/aanwezigheid. Vervolgens wordt iedereen
uitgenodigd voor een drankje aan de bar.

