Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 27 augustus 2018.
Aanwezig: Fer, Marnix, Theo, Frans en Fons. Verder is Hans Triepels aanwezig bij de agendapunten;
Opening & Werkgroep Kermis. Vandaar dat de agenda volgorde hierop wordt aangepast.
Afmeldingen: Vic Pennings (met bericht).
1. Opening vergadering. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord
van welkom richt hij aan Hans Triepels, die zijn bestuursfunctie onlangs heeft neergelegd. Fer
karakteriseert, de rol die Hans heeft vervuld binnen het bestuur. Er volgt een dankwoord met een
kleine attentie.
2. Werkgroep Kermis;
• Hans blijft nog wel actief voor de Werkgroep Kermis, samen met Frans Boonen en Ron
van Roy.
• De kermiscommissie van Hunsel, oos Dörp kiest voor een andere opzet in het dorp. Voor
het eerst zonder de traditionele attracties, maar met twee nieuwe alternatieven. De
activiteiten worden het eerste weekend van september gehouden. Fanfare St. Cecilia
verzorgt een brunch en op zondag wordt voor het eerst een fancy fair gehouden. Ook
nieuw zijn de alternatieve attracties voor de kinderen bij horecabedrijf ‘Anno1610’ op
zaterdag, zondag en maandag.
• Ittervoort wijzigt ook de opzet. Ook daar zijn er geen kermis attracties meer.
• Hans heeft telefonisch contact gehad met Huub Jansen (Stichting Traditionele
Kermisorganisatie). Ell krijgt voor dit jaar 8 attracties. Vanuit de Stichting Traditionele
Kermisorganisatie zijn er een tweetal verzoeken. Op woensdag wil men opbouwen,
conform de vergunning. Hans/Frans informeren hiervoor de Stichting Juiste Kien (Jos
Strous of Jan Verstappen). Aandachtspunt is, om een doorgang open te laten voor
mensen die minder mobiel zijn.
Een tweede verzoek dat de Kermisorganisatie heeft, is dat er ’s nachts bewaking gewenst
is. Als Dorpsraad vinden wij dit niet, tot onze taak behoren. De Stichting Traditionele
Kermisorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de bewaking. Mogelijk dat een
bouwwebcam een mogelijkheid is, wellicht te kostbaar. Natuurlijk kan er altijd
aangegeven worden dat er camera/video bewaking plaatsvindt. Hans/Frans informeren
Huub Jansen, over ons standpunt.
• De sluiting van Café bie Siem/Bachelorclub is een zorgpunt. We hopen dat er door een
versnelde procedure, een vergunning (tijdens de kermis) tijdelijk toegestaan kan worden.
De normale procedure, duurt te lang. Een vergunning ligt dan zes weken ter inzage. Fer
zal de ontwikkelingen in de gaten houden. Eventueel zal er vanuit de dorpsraad een
mail/bericht worden opgesteld. Hierin geven we, richting het college van B&W aan, dat wij
ons ernstig zorgen maken over de leefbaarheid nu deze ontmoetingsplek voor de jeugd in
het dorp gesloten is. Het spontaan ontstaan van andere niet gecontroleerde /nietopenbare ontmoetingsplekken is voor ons een punt van zorg.
• We zullen tijdens onze Jaarvergadering, een oproep doen, voor extra uitbreiding van de
werkgroep Kermis. Hierna verlaat Hans de vergadering.
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 2 juli 2018. De notulen worden vastgesteld, met dank
aan Fons. Theo zal enige taalkundige aanpassingen doorvoeren en de notulen (laten) publiceren
op de site.
4. Bespreking en vaststelling verslag ´Overleg over de Ellerbrug´. Samen met vertegenwoordigers
gemeente en Dorpsraad Kelpen Oler. Het concept verslag is op 25 juli 2018 ook verzonden aan
het bestuur van de Dorpsraad Kelpen-Oler. En daarbij is ook de vraag voorgelegd of
zij nog aanvullingen hebben. Hierop is geen reactie binnengekomen. Het verslag wordt
vastgesteld. We gaan het verslag publiceren op de site. Theo zal aan de gemeente een berichtje
sturen met de vraag hoe de stand van zaken is? Is er al informatie over berekeningen,

besluitvorming e.d.? Ook zal Theo het verslag, ter kennisname, doorzenden aan de voorzitter van
Voetbalclub RKESV.
5. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de bespreking
van diverse andere agendapunten.
6. Ingekomen post:
•

Brief van Kamer van Koophandel, Betreft wijziging inschrijving in het Handelsregister.
Uittreden Hans Triepels als bestuurslid d.d. 03/07/2018. Ter kennisname.

•

Mail - Brief van Anke van der Heul, Beleidsmedewerker Welzijn, behandeld door Kevin
Vergoossen, Gemeente Leudal bevestiging subsidie aanvraag AED 06 juni 2018
LE2018UIT-1660 Subsidie beschikking FMA, toegekend € 1520,00. Thema avond voor de
burgerhulpverlening in Ell, AED werkgroep. Ter kennisname.

•

Mail van Vic Pennings, Procesregisseur Gemeente Leudal, onderwerp Invoeren
kernenwethouder, Vanuit de dorpsplatforms hoort hij steeds vaker het verzoek om weer
tot het “oude” systeem van kernenwethouders te komen. Hij heeft dit intern met leden van
het college alsmede medewerkers van de vakgroep Co-Creatie besproken. Het college
verwacht hierover een concreet voorstel ter behandeling en besluitvorming in het college.
Alvorens hiertoe een goed college voorstel te kunnen maken heeft Vic enkele vragen
hierover aan ons;
1. Waar komt deze “hulpvraag” vandaan? Wat is de aanleiding?
2. Waarom is dit voor de dorpsplatforms van belang?
3. Wat is het doel van een kernenwethouder, hoe zien jullie deze rol?
4. Wat zijn jullie verwachtingen m.b.t. een kernenwethouder?
5. Wat moet voor jullie de frequentie van dit overleg zijn en met welke
doelgroepen/onderwerpen?
Het invoeren van kernenwethouders heeft invloed op de werkwijze van het gemeentelijk
apparaat. Het is dan ook van belang dat dit past binnen de werkwijze zoals de gemeente
dit voor ogen heeft. Theo zal een reactie sturen met de volgende strekking; Als Dorpsraad
Ell, is het voor ons waardevoller om rechtstreeks zaken te kunnen doen met de
verantwoordelijke wethouder. Voor ons is een kernenwethouder niet nodig. We zien liever
dat het College van B&W naar de kernen toe komt. We denken daarbij aan een frequentie
van een jaarlijkse bijeenkomst. Naast de dorpsraad, kunnen afhankelijk van het
onderwerp, ook andere partijen aansluiten. Denk daarbij aan verenigingen, school,
agrariërs, middenstanders e.d. In het verleden liepen onderwerpen veelal via Bureau
Dorpsraden, nu dus via Platforms / Procesregisseur. Deze werkwijze heeft onze voorkeur
en voor ons meer waarde.

•

Mail van Vereniging Kleine Kernen Limburg. Onderwerp; ´Oppe Koffie: Oud worden in
eigen dorp´. Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) en Stichting Bevordering
Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide (BLOV) nodigen u graag uit om op de koffie te
komen in de huuskamer in Ven-Zelderheide. Tijdens deze Oppe Koffie wordt het thema
'oud worden in eigen dorp' besproken. Inwoners willen zo lang mogelijk in eigen dorp
blijven wonen. een terechte wens, maar hoe dit te realiseren? Welke voorzieningen zijn
hier voor nodig? Waar gaan ouderen wonen? Stichting BLOV vertelt u graag hoe zij dit
aanpakken in hun dorp, maar is vooral ook benieuwd naar uw ervaring en ideeën. Het zal
dus een interactieve bijeenkomst worden in de huuskamer! Theo zal een afmelding
sturen.

•

Mail van Lars Helwegen, medewerker groenbeheer Gemeente Leudal, Onderwerp;
´Trapveldje Molenveldweg in Ell´. Aan de Molenveldweg in Ell ligt een trapveldje. In het
voorjaar hebben wilde zwijnen dit trapveldje deels vernield. Hierdoor kan een gedeelte
van het trapveldje niet meer gemaaid worden en is het tevens nu te ongelijk door de

gaten en kuilen om te gebruiken als trapveldje (ook risico op blessures e.d.).
We hebben (als gemeente) tot op heden maar één melding gehad over dit trapveldje, wat
mogelijk betekend dat dit trapveldje niet/nauwelijks wordt gebruikt. Daarom willen we dit
graag aan de Dorpsraad Ell voorleggen.
Ten aanzien van het trapveldje zou ik graag willen weten of het trapveldje nog
gebruikt wordt en/of het trapveldje op deze locatie behouden moet blijven.
Een optie is om 1 doel te verwijderen en het andere doel te verplaatsen naar de
andere zijde van het pad.
Lars zal verder nog contact opnemen met onder andere de Wildbeheereenheid (lokale
jagers)Bosgroep Zuid-Nederland (beheerder van het natuurgebied Heijkersbroek)
wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de wilde zwijnen.´ Theo zal een reactie sturen
met de volgende inhoud; ‘Het is niet wenselijk dat wilde zwijnen in de bebouwde
omgeving komen. We zijn van mening dat de wildbeheereenheid, met een passende
oplossing kan komen. We hebben er begrip voor dat afschot een lastige zaak is, zo blijkt
uit mediaberichten in de afgelopen periode. We hebben afgelopen week, het trapveldje
bezocht. Op dit moment zijn er geen activiteiten, er zijn geen woelsporen te zien. Dat kan
tijdelijk van aard zijn. Daarbij zien we ook dat het trapveldje niet meer gemaaid wordt. Het
zal duidelijk zijn, dat het trapveldje daardoor ook niet meer gebruikt wordt. Ik verwijs ook
naar de foto’s in de bijlage. Het verplaatsen van het doel naar de andere zijde van het
pad, is maar een tijdelijke oplossing. We verwachten dat de wilde zwijnen, hun gedrag
daardoor niet gaan wijzigen. Een oplossing zou een (tijdelijk) raster kunnen zijn. Wellicht
werkt dit preventief. Dit soort voorzieningen zie je op tal van plaatsen, waar sportvelden
zijn gevestigd. We zijn van mening dat het trapveldje en de bijbehorende speeltoestellen
behouden moeten blijven. In 2011 is deze plek, samen met een andere plaats in het dorp
Ell, gekozen door onder andere leerlingen van Basisschool De Verrekijker. Volgens ons
wordt er voldoende gebruik van gemaakt. Het is nuttig om een dergelijke voorziening, ook
in een dorp als Ell te behouden. We blijven graag op de hoogte van de komende
ontwikkelingen.’
Vervolg mail van Claudia Hansen. Onderwerp: Melding 8818 mbt onderhoud gazonspeelveld Breeven te Ell. Zij heeft de volgende vragen; Hoe pakken jullie
dit soort vragen aan? Worden buurtbewoners betrokken? We zullen haar deze reactie ook
doorsturen.
•

Mail - Brief van Anke van der Heul, Beleidsmedewerker Welzijn, behandeld door Kevin
Vergoossen, Gemeente Leudal, bevestiging subsidie georganiseerde activiteit voor
vrijwilligers n.a.v. e-mail 25 april 2018 LE2018UIT-1893 Subsidie beschikking FMA,
toegekend € 500,00. Nieuwjaarsbijeenkomst in Ell, Dorpsraad Ell. Ter kennisname.

•

Mail van Wijnand Willems, Wedstrijdsecretaris De Halve van Ell, hardloopvereniging LG
De Grenslaupers, Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die op één of meerdere locaties het
verkeer willen regelen. Zij geven een vergoeding aan verenigingen of groepen voor de
inzet van deze vrijwilligers. Het zou mooi zijn als het evenement kan beschikken over
vrijwilligers dankzij de dorpsraad. Verder hebben we aangegeven dat de activiteit op
zondag 25 november, de 30e editie van De Halve van Ell, gepubliceerd kan worden op
onze website. We hebben een berichtje gezet op onze website. Zie
https://www.dorpsraadell.nl/activiteit/30ste-halve-van-ell-hardloopevenement/ Theo zal
het volgende aangeven; ‘Als Dorpsraad gaan we geen oproep doen aan de Eller
verenigingen. Uiteraard kunnen jullie zelf een oproep doen aan de Verenigingen in Ell. De
mailadressen e.d. staan op onze site. Zie https://www.dorpsraadell.nl/vereniging/ Daar
staan de Verenigingen per categorie aangegeven.’

•

Mail van Peter Huijskens en Erik Wulms AED werkgroep Ell, onderwerp; uitnodiging Dank je wel
avond, AED-Ell project 10 jaar! op vrijdag 28 september as van 19.30 tot ± 22.30 uur in Zaal
Ellenhof. Vooraf aanmelden. Theo zal 4 tot 5 personen aanmelden. Frans zal waarschijnlijk

niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. een andere afspraak. Als we het goed hebben begrepen,
is het de bedoeling dat we zonder partners komen. Theo zal dit nog even navragen.

7. Vaststelling datum openbare vergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 23 oktober van
20.00 tot 22.30 uur. Theo zal de zaal reserveren en daarna de datum publiceren op de site.
Onderwerpen; Stand van zaken kermis (actie door Hans/Frans), Toelichting Fusie voetbalclubs
door Ed Heijkers (actie door Fer), Stand van zaken Stichting Wonen Ell / Voormalige Ellenhof
(actie door Fons), Terug- en vooruitblik Stichting BMV (actie door Theo), Toelichting BouWtoer
2018 Gemeente Leudal en een vertegenwoordiging van het College van B en W uitnodigen (actie
Theo).
8. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Hans blijft nog wel actief voor de Werkgroep Kermis. Alle
bestuursleden gaan een poging doen, om een vervanger te werven.
9. Stand van zaken werkgroepen;
•

Vraag vanuit Web team Dorpsraad Ell; Nieuwe “poll” voor op de website; We hebben het
volgende voorstel: Willen we de kermis, in de huidige vorm, in de toekomst behouden? Is dit
belangrijk voor de leefbaarheid? Helemaal mee eens / Mee eens / Oneens
Heb je ideeën voor een vernieuwde andere opzet van de kermis in Ell, stuur deze dan door
aan secretariaat@dorpsraadell.nl De werkgroep kermis gaat er mee aan de slag.

•

Het bestuur van Stichting Wonen in Ell heeft komende woensdag weer een vergadering
gepland. Onlangs is de innovatieve woonmachine in Eindhoven bezocht. Deze woonstudio’s
zijn uitgerust met een ruimtebesparende multifunctionele ‘kubus’ van 2,70 bij 2,30 meter.
Daarin zijn alle essentiële woonfuncties geïntegreerd, zoals een badkamer met douche, toilet,
keuken en opbergruimte. De woonmachine is speciaal ontwikkeld voor kleinere betaalbare
woningen. In Ell willen we slapen en wonen in aparte vertrekken gaan realiseren. Om deze
woonlocatie aantrekkelijk te houden voor de diverse potentiële huurders, wordt er gedacht
aan een huurbedrag tot € 500,- per maand. Op 6 september komt de Raad van
Commissarissen van Wonen Limburg op werkbezoek. Nieuwbouwproject Steenenbampt Ell
ligt al te lang stil. Wij vinden dat dit project als doorgroei voor het dorp in beeld moet blijven.
De Dorpsraad van Ell wil blijven proberen het project vlot te trekken voor de kern.

10. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting. De volgende vergadering is op 1 oktober.

