Notulen openbare vergadering dinsdag 24 oktober 2017.
Aanwezig: Bestuur en 57 belangstellenden. Als gastsprekers zijn aanwezig: Marja Blankman en
Germa Cox van de Rabobank Weerterland en Cranendonck, Wethouder Richard Verheul en
Gebiedsregisseur Vic Pennings van de gemeente Leudal.
Afmelding: Corrie Koolen en Hub Peeters.
1. Opening:
Voorzitter Fer opent de vergadering, zegt blij te zijn met de grote opkomst en heet iedereen
van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan de mensen van de Rabobank en 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.
3. Werkgroepen:
Werkgroep verenigingen:
Deze werkgroep is in ruste. Er zijn vanuit de verenigingen nog geen signalen gekomen die
reactivering van deze werkgroep wenselijk maken. Wanneer deze behoefte er blijkt te zijn,
dan gaan we weer opnieuw van start.
Werkgroep woon- en woonvoorzieningen:
Ook deze werkgroep is op dit moment minder actief. In het verleden heeft deze werkgroep
zich bezig gehouden met het thema verkeersveiligheid. Ook de organisatie van verschillende
beursen, zoals de dementiebeurs, was een activiteit. De afgelopen periode heeft de
werkgroep prioriteit gegeven aan hun bijdrage aan de nieuwe BMV.
Werkgroep Wonen in oude Ellenhof:
Fons Timmermans geeft een presentatie. De woningmarkt in Ell is continu in beweging. Wat is
de trend, gemiddelde tijdsduur dat woningen te koop staan en wat voor type huishoudens
hebben we in de toekomst? Er zijn nauwelijks starterswoningen voor jongeren in Ell. En de
andere woningen zijn vaak te duur. Woningwisseling gaat vaak snel, niet altijd komt er een
makelaar aan te pas. Woningen worden ook via Facebook aangeboden of er is sprake van
ruiling tussen senioren en jongeren. We constateren dat er voor jongeren en senioren te
weinig betaalbare huurwoningen zijn. Daarom is de Stichting Wonen Ell opgericht. De
doelstelling wordt uiteengezet en ook het financieringsplan. Thieu van Lier vraagt of de
bewoning van het oude Ellenhof niet botst met de woningbouw in de Steenenbampt?
Antwoord; dat is niet zo, omdat een totaal andere doelgroep van de oude Ellenhof gebruik
gaat maken. Math Winkelmolen is blij met het initiatief en ziet hierin kansen. Is er iets
afgesproken over het onderhoud van het huidige gebouw (oude Ellenhof)? Antwoord; Er is
een maandelijks overleg met de gemeente. Roland Briels; Kunnen we de informatie over het
wonen in de (oude) Ellenhof ergens vinden? Er is een Facebookpagina ‘Verbouwing Ellenhof’
en verder op de site van de Dorpsraad.
Buitengebied:
Binnenkort is de overdracht van het voorzitterschap Buitengebied van Fons Timmermans aan
Marnix van der Kruis.
Werkgroep Kermis:
Hans Triepels vertelt over het belang van dit dorpsevenement. Op het Scheijmansplein
stonden weer diverse attracties zoals autoscooter, boksbal, rups, fotoschietsalon, draaimolen,
grijpertjes, rolbalspel en suikerspinkraam. Kortom traditionele gezelligheid! Inmiddels is
duidelijk dat de organisatie van de kermissen binnen de gemeente Leudal gaat wijzigen. We
willen als Dorpsraad graag de nostalgie en traditie bewaren. We zien het als een familiefeest,
waarbij gezinnen uit Ell (en oud Ellenaren) samen op pad gaan. We zijn ook in gesprek met
de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Deze stichting heeft als doel om kermissen te
behouden in gemeenten die dit zelf niet meer willen of kunnen organiseren. Helaas zijn er in
de nacht van zondag op maandag vernielingen aangericht aan de ‘autoscooters-attractie‘ op
de kermis. Deze baldadigheid is een domper op de kermis van dit jaar geweest.
Claar van Lier wil graag de traditionele kermis behouden. Er moet een goede balans blijven
tussen commercie en traditie.
Ron van Roij is van mening dat de subsidiemogelijkheden onderzocht moeten worden. Hij
geeft aan zich graag te willen aansluiten als werkgroeplid.

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 2017.
Louis Heijkers geeft aan het zo ontzettend jammer te vinden dat door de plofkraak het gebouw
er al zo lang verloederd erbij ligt. Hierop reageert wethouder Richard Verheul; “Binnen
afzienbare tijd is het hersteld.”
5. Presentatie Rabobank Weerterland en Cranendonck
Marja Blankman en Germa Cox geven een presentatie op basis van het Platform
‘Ikwoonleefzorg’ een initiatief van de Rabobank en Interpolis. Onderwerpen waren het langer
zelfstandig wonen, zorg en hulp, financiën en sociale activiteiten. De Rabobank wil graag ‘op
maat’ hulp bieden, aan senioren, om oplossingen te creëren om zo lang mogelijk zelfstandig
de financiën te regelen.
Marja Blankman geeft weer wat de stand van zaken is met betrekking tot de pinbox. In de
gemeente Weert is er ná de plofkraak in Ell, ook in de wijk Boshoven een plofkraak geweest.
Daar is door de gemeente voortvarend gehandeld. Daar wordt deze op korte termijn geplaatst.
Het lijkt in de gemeente Leudal, heel anders te verlopen. Door de procedures die gevolgd
moeten worden, kan de plaatsing nog wel zo’n 9 maanden gaan duren. Wethouder Richard
Verheul wil hierop reageren; “Er wordt nu snel de schade aan het gebouw hersteld. Binnen
een week hebben we een offerte. We moeten de procedures hanteren, echter ik zal zorgen
dat er snelheid geboden wordt.”
6. AED-werkgroep
Onderstaand het verslag zoals we dit ontvingen:
Wij zijn verheugd dat nog steeds ruim 100 inwoners van Ell participeren in het AED project.
Deze mensen komen jaarlijks naar de herhalingslessen en staan dan ook geregistreerd in het
oproepsysteem "hartslagnu"! Ondanks dat er enkele oudere deelnemers te kennen hebben
Gegeven, gezien hun leeftijd of door lichamelijke ongemakken, niet meer te willen of kunnen
deelnemen, blijft het aantal geregistreerde inwoners op peil. Dit omdat we dit jaar ook weer
een groep jongeren hebben opgeleid die ook willen participeren in het oproepsysteem.
Volgend jaar bestaat AED Ell 10 jaar.
Zoals velen weten beschikken we in Ell over drie AED’s. Een van deze AED’s hangt op de
Antoniusstraat waar de FamilieTriepels heeft gewoond. De nieuwe eigenaren hebben
gevraagd aan AED Ell om de AED op een andere locatie te plaatsen. Op zeer korte termijn
wordt deze AED dan ook verplaatst naar de overkant van de straat. Hier zal in de tuin op de
scheidingslijn bij Familie Seerden, grenzend aan het trottoir, een kast de AED
geplaatst worden waar deze in komt te hangen. Wij willen dan dan ook de familie Triepels
bedanken voor de gastvrijheid, dat AED Ell, jaren van deze locatie gebruik heeft mogen
maken.
7. Goede doelen collecte
De goede doelen collecte in Ell wordt jaarlijks gehouden. Dit gebeurt 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. Een week van te voren ontvangen de inwoners de
enveloppe in de brievenbus. Hebt u in week 15, 9 t/m 15 april 2018 nog een paar uurtjes
over? Geeft u dan op als collectant voor de Goede Doelen Collecte in Ell. Vele handen maken
licht werk. Reageren kan via de Facebook pagina of bij Rein Muysers, Elly Reemers of Sjaak
Beeren.
8. 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. Binnenkort wordt er meer bekendheid gegeven,
hoe men hierbij kan aansluiten. Alle informatie staat ook op de website van de dorpsraad.
9. Website
Huub Sentjens heeft tien jaar lang het beheer van de website verzorgd. Hij heeft te kennen
gegeven hiermee te willen stoppen. We hebben een opvolger gevonden in de persoon van
Roy Kuijpers. Binnenkort vindt de overdracht plaats. De voorzitter vraagt aandacht voor de
dorpsagenda, hij roept op om deze nog beter te benutten. Daarnaast is de dorpsraad actief via
persberichten richting de regionale media, berichten op Facebook en twitter.
10. Wethouder Richard Verheul
Is blij aanwezig te zijn, ondanks dat er ook kritische geluiden waren richting de gemeente. De
ontwikkelingen over nieuwbouw en pinbox worden door hem genoemd. De wensen zijn hem

helder, hij gaat zijn best doen. Hij kent de Dorpsraad Ell vanuit het DOL (Dorpsraden Overleg
Leudal) als een constructieve en actieve club mensen. Die in de afgelopen jaren het nodige
gerealiseerd hebben voor de gemeenschap van Ell.
11. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng/aanwezigheid. Vervolgens wordt iedereen
uitgenodigd voor een drankje aan de bar.

