Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 2 juli 2018.
Aanwezig: Fer, Marnix, Theo, Frans en Fons.
Afmeldingen: Hans en Vic.
•

Opening vergadering.

Hans heeft zich zojuist afgemeld voor de vergadering.
•

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 4 juni 2018.

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld:
Opmerkingen naar aanleiding van de notulen;
Kan uit het groenfonds geld gevraagd worden om de Ellerschans op te knappen? De Ellerschans is
echter een object van Natuurmonumenten. Daarom niet aan de orde.
Glasvezel in het buitengebied. In Ell heeft 90% van de woningen in het buitengebied zich aangemeld.
De AED-werkgroep heeft een subsidie aangevraagd om een vrijwilligersavond te organiseren in
verband met het 10 jarige bestaan. Dit heeft vind via de Stichting Dorpsraad plaats omdat zij een
onderdeel van de Dorpsraad zijn.
Afgesproken wordt dat Joris een bloemetje wordt gestuurd in verband met zijn pensionering en
daarmee de beëindiging van zijn werkzaamheden voor de Dorpsraad.
•

Behandeling actiepuntenlijst.

Milieustraat op dit moment is er nog geen vooruitgang; Opvallend is wel dat de haag gedeelte langs
het voetpad niet is geknipt.
Jan Govaertsbrug mogelijk is er geld uit het Groenfonds beschikbaar voor het opknappen van deze
brug.
Naw gegevens voor de buurtapp gaat via Marnix lopen.
In september zullen we nog eens een mail uitsturen naar de verenigingen met een verzoek om hun
logo’s te delen voor op de website van de Dorpsraad.
Kermis 2018 er is geen wijziging.
Goede Doelen: punt is besproken door Fer met Marjo.
•

Ingekomen post:
• Mail van Vic Pennings; Verslag vergadering Buurtpreventie op 18-04-2018, onderwerpen;
Welkom en mededelingen, Meldpunt Leudal/App, Waak voor inbraak, Themabijeenkomst
Whatsapp + Ondermijning, Stavaza per kern. Volgend overleg: 14 november 2018 overleg
buurtpreventie 19.30 uur, Nog in te plannen bijeenkomst Whatsapp + Ondermijning.
• Mailwisseling met Erik Kremers, voorzitter Tennisclub T-Ell en Eric Mestrom,, Buurtsportcoach
Synthese, onderwerp AVG proof. Er zijn een tweetal bijlagen. Aangezien de grote belangstelling
op 24 april, wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op
maandag 11 juni in De Bombardon te Heythuysen. In de tweede bijlage is de presentatie van 24
april toegevoegd. De inhoud van deze presentatie zal ook maandag 11 juni centraal staan.

• Mail van Vereniging Kleine Kernen Limburg, Uitnodiging Bijeenkomsten Wensbussen ZuidLimburg, In opdracht van de provincie Limburg organiseert de Vereniging Kleine Kernen Limburg
op 20 en 28 juni een tweetal informatiebijeenkomsten in Houthem (20-6 in de middag) en Wittem
(28-6 in de avond) over de kracht van lokale vervoersinitiatieven.
• Nieuwsbrief Gemeente Leudal ‘Buitengebied in Beweging’, Juni 2018, Onderwerpen
Meedenksessie 28 mei jl., Vervolgstappen programma Buitengebied in Beweging, Vraag en
antwoord.
• Mail van Joris Snoeren, onderwerp Afscheid van Bureau dorpsraden, tevens dankwoord voor
alle samenwerking. Bloemetje sturen.
• Mail van Victor Pennings; onderwerp aftreden Robert Martens als voorzitter van het DOL, Bij
mail d.d. 17 april 2018 heeft Joris u verzocht na te gaan wie er bereid zou zijn om de rol van
voorzitter van het DOL van Robert Martens over te nemen. Door de dorpsraad van Ell werd
voorgesteld om op toerbeurt een voorzitter aan te wijzen. Dit werd door diverse dorpsraden
ondersteund zo ook door de dorpsraad van Buggenum. Deze dorpsraad laat echter ook weten dat
Marie-José Baur (voorzitter dorpsraad Buggenum) als voorzitter benaderd kan worden. Ik
verneem graag of hiermee ingestemd kan worden? Er is ook nog geen secretaris, mogelijk dat dit
op toerbeurt zou kunnen worden gedaan. Reactie van secretaris gemeenschapsraad Heibloem;
Vanuit Gemeenschapsraad kunnen we ons prima vinden in Marie-José Bauer als voorzitter.
Suggestie vanuit vergadering was om Richard Verheul weer te vragen als secretaris :-) Reactie
vanuit Dorpsraad Buggenum; Verkeerde interpretatie. Marie-José doet dit de als Dorpsraad
Buggenum aan de beurt is.
•

Vervolg vergaderingen van het bestuur in 2018. Ingepland maandag 27augustus, maandag 1
oktober, maandag 5 november, maandag 10 december. Nieuwjaarsbijeenkomst maandag 7
januari 2019.

•

Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Stand van zaken. Blijft Hans nog wel actief voor de
Werkgroep Kermis? (samen met Frans Boonen en Ron van Roy)

•

Stand van zaken werkgroepen; Vraag vanuit Web team Dorpsraad Ell; Nieuwe “poll” voor op de
website; Waarom iemand wel/niet actief wil zijn binnen de Dorpsraad? Dit moet vooral prikkelend
zijn. In de toekomst (na de zomer) willen we ook een poll over de kermis.

•

Werkgroep Kermis: geen update; Frans neemt contact met Hans en anderen.

•

Algemeen; Sluiting Café bie Siem/Bachelorclub in verband met intrekking van de vergunning. De
dorpsraad zal een mail/bericht opstellen en dit sturen aan het college van B&W 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 /niet-openbare ontmoetingsplekken is
een zorgpunt.

•

Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

•

Datum voor de algemene vergadering moeten we de volgende vergadering vaststellen.

•

Sluiting, afsluitende vakantieborrel.

