Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 4 juni 2018.
Aanwezig: Fer, Marnix, Hans, Fons, Theo, Frans en Vic Pennings.
1. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen bestuursvergadering Dorpsraad d.d. 23 april 2018; de notulen worden
goedgekeurd en zullen gepubliceerd worden via de site.

3. Behandeling actiepuntenlijst:
Marnix, Fons en Fer gaan uitzoeken of Groenfonds en een Fonds Maatschappelijk
ontwikkelingen interessant is. Vic gaat doormailen College besluit Beleidsregels Fonds
maatschappelijke activiteiten (FMA). Secretaris mailt dit door aan Fons.
Themabijeenkomst ‘buurtpreventie’:
Vic zal bij Petra Leunissen nagaan of er belangrijke punten voor ons zijn n.a.v. de
themabijeenkomst ‘buurtpreventie’ op 15 maart 2018. En deze informatie naar het
secretariaat mailen.
Stand van zaken Glasvezel Buitenaf:
Als 50% van de bewoners (5.000 adressen in het buitengebied van de - gehele en/of
gedeeltelijke - gemeenten Weert, Nederweert, Peel en Maas, Leudal en Maasgouw) vóór
11 juni 2018 een glasvezelaansluiting én een abonnement wil afsluiten, wordt deze
aangelegd. In Ell gaat het om 80 aansluitingen. We hebben in Ell een
informatiebijeenkomst georganiseerd. Helaas was er weinig interesse, slechts 10
belangstellenden. Ell heeft de 50 % echter al gehaald. Als Dorpsraad gaan we proberen
dat 100 % zich gaat aansluiten. Marnix gaat een twitterbericht opstellen. Samen met Wim
Stelwagen zal er ook nog een belronde plaatsvinden. In Kelpen-Oler valt de belangstelling
nog wat tegen. De Gemeente Peel en Maas heeft nog maar 29 %. De ervaringen, in
andere regio’s, zijn positief. Men is hoopvol dat de 50 % gehaald gaat worden.
Goede Doelen Collecte:
Vic Pennings heeft, als privé persoon, een rol in deze collecte in het dorp Neer. In Neer
worden de zeven contactpersonen met naam en telefoonnummer bekend gemaakt via
een site. Ook de sponsoren worden bekend gemaakt via de site www.neersnieuws.nl en
ook de totale opbrengst en de opbrengst per goed doel. Heel transparant dus.
Subsidie Vrijwilligers waardering:
Is deze uitgekeerd? We willen dit bedrag besteden voor de kosten die we hebben
gemaakt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari 2018. Vic Pennings gaat dit na
bij de gemeente. Het valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

4. Ingekomen post:
•

•

Mail van Vic Pennings, Procesregisseur Gemeente Leudal, onderwerp Verandering
werkwijze; Joris Snoeren is onlangs met pensioen gegaan. De ontstane vacature wordt
vooralsnog niet ingevuld en dit betekent dat de werkzaamheden anders ingevuld moeten
gaan worden. Vic Pennings zal als contactpersoon op een andere wijze invulling gaan
geven aan de beschikbare uren. Het is niet meer mogelijk dat er bij iedere vergadering
van een dorpsplatform (gemeenschapsraad, dorpsraad, dorpsoverleg en coöperatie) een
vertegenwoordiger van de gemeente deze zal bijwonen. Graag ontvangt de Afdeling
Burger Bedrijven Plein via het e-mailadres platforms@leudal.nl voortaan de vergaderdata,
verslagen en agenda’s. Het “oude” mailadres bureaudorpsraden@leudal.nl komt hiermee
te vervallen.
Mail van Marnix van der Kruis aan Werkgroep Website & Online Communicatie, bericht en
link naar de pagina voor glasvezel in het buitengebied van noordwest Limburg: Goed
nieuws! Op 16 maart is de campagne ‘Glasvezel buitenaf’ in Noordwest Limburg gestart.
Dat betekent dat vanaf die datum de bewoners van ruim 5.000 adressen in het
buitengebied van de (gehele en/of gedeeltelijke) gemeenten Weert, Nederweert, Peel en
Maas, Leudal en Maasgouw zich kunnen aanmelden voor een glasvezelaansluiting én
een abonnement kunnen gaan afsluiten. Als 50% van de bewoners dit vóór 11 juni 2018
doet, wordt er glasvezel aangelegd in het gebied. Inmiddels hebben alle inwoners van het
buitengebied in Noordwest Limburg hetzelfde aanbod ontvangen. Ze hebben de keuze uit

•

•
•
•

•

vier dienstaanbieders (Caiway, Delta, CBizz, WeServe), die een passend
glasvezelabonnement bieden. Bovenop de abonnementskosten geldt een
vastrechtvergoeding van € 1.900, - bij eenmalige afkoop of € 15, - per maand. Voor meer
informatie kijk op: www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noordwest-limburg. U kunt hier
ook terecht voor specifieke vragen. Namens de Dorpsraad Ell heeft Marnix van der Kruis
zich gemeld als ambassadeur; bij hem kunt u terecht voor meer informatie en vragen via
mvanderkruis@gmail.com
Mail van Vic Pennings Procesregisseur Gemeente Leudal, onderwerp Meedenksessie
Buitengebied; maandag 28 mei 2018, Locatie: Baexheimerhof te Baexem, Tijd: 19.15 –
21.45 uur, inloop vanaf 18.45 uur. Vooraf aanmelden. Marnix en Theo hebben
deelgenomen vanuit het bestuur. Het ministerie van BZK werkt aan een Omgevingswet.
Esther Puts van de gemeente Leudal, is verantwoordelijk voor dit project. Er waren deze
avond ongeveer 50 belangstellenden. Het is een voorbeeld van participatie met de
burgers. Er zal ook nog een verslag van de bijeenkomst volgen.
BouWtoer 2018, nieuwsbrief #2. Thema bijeenkomst Groen is komen te vervallen,
wegens gebrek aan belangstelling.
Mail van Antagonist B.V. Hosting en Domein (verlenging website Dorpsraad 12 maanden)
Alles-in-1 Basic.
Mail van Maurice Eijpe, Beleidsmedewerker RO gemeente Schinnen, onderwerp; Wil
meer informatie over de totstandkoming van het initiatief BMV Ellenhof. Binnen de
gemeente Schinnen is een concreet gebouw (gemeenschapshuis) waarin een soortgelijk
initiatief zeer goed mogelijk zou zijn. Vraag doorgezonden aan bestuur BMV. Antwoord in
het kort; Het “initiatief Ellenhof” of het “initiatief Nieuw Gemeenschapshuis Ell” is 10 jaar
geleden ontstaan toen bleek dat het bestaande Gemeenschapshuis niet meer voldeed en
aanpassingen aan bestaande, nieuwe normen heel erg duur was. Na veel procedures en
discussies heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld. Het nieuwe
Gemeenschapshuis staat midden in de kern, op de plaats waar voorheen de Rabobank
een groot kantoor had. De Stichting BMV kreeg subsidie van de gemeente Leudal en van
een aantal grote landelijke instellingen. Aansluitend een mail van Maurice Eijpe waaruit
blijkt dat het gaat om het woningbouw initiatief dat samen met Wonen Limburg wordt
ontwikkeld. Doorverwezen naar Fons Timmermans.
Op 17 april 2018 hebben we van Joris Snoeren een mail ontvangen, waarin het aftreden
van Robert Martens als voorzitter van het DOL wordt aangekondigd. Hierop hebben wij
als Dorpsraad de volgende reactie gestuurd; “We hebben de mail besproken binnen onze
bestuursvergadering van de Dorpsraad Ell op 23 april jongstleden. We willen het volgende
onder uw aandacht brengen; Laat het DOL voorzitterschap halfjaarlijks rouleren per
dorp/kern. Ieder halfjaar komt er dan wisselend een ander dorpsraad/dorpsoverleg aan de
beurt. Afdeling Burger Bedrijven Plein zou hiervoor een schema en concept agenda
kunnen opstellen. Deze afdeling kan ook, als ondersteuning, het notuleren verzorgen. Dit
kan ook beperkt blijven tot een besluitenlijst. We ontvangen graag van u een reactie, wat
u van deze opzet vindt.” Hierop heeft Vic Pennings deze mail verspreid naar alle
dorpsraden e.d. van de Gemeente Leudal. Roggel en Heibloem hebben aangegeven,
deze werkwijze een goed idee te vinden.

5. Uitbreiding bestuur:
Binnen het bestuur van de Stichting Dorpsraad Ell zijn een aantal vacante functies
beschikbaar. Op dit moment heeft een bestuurslid aangegeven te willen stoppen met zijn
bestuursfunctie. Theo zal een persbericht opstellen voor op de website en de regionale
media. Ook de poll zullen we hiervoor gaan inzetten. Alle bestuursleden gaan bij mensen
checken of er belangstelling is voor een bestuurslidmaatschap.
6. Stand van zaken werkgroepen.
Werkgroep Website & Online Communicatie:
- De huidige poll kan nog even blijven staan. Hans Triepels zal snel met een voorstel
komen. Centraal zal staan het werk en het belang van de Dorpsraad. Er zal een korte
introtekst worden opgesteld, de poll vraag en een aantal keuze antwoorden. Een
volgende keer (juli) zal de poll als thema hebben, 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.
- De poster is geprint en verspreid. Zowel op A4 als op A3.

Werkgroep Buitengebied:
- Vanuit de Dorpsraad Ell heeft Marnix van der Kruis, in afstemming met de Dorpsraad
Kelpen-Oler, contact gehad met Peter Stevens over de verkeersonveilige situatie voor
fietsverkeer op de Ellerbrug. Er is gesproken over de optie van een aparte één (of
tweezijdige) fietsbrug naast de bestaande brug. Omdat we vanuit de Dorpsraad begrip
hebben dat deze er niet binnen een jaar zal liggen, is als voorstel geopperd om te
onderzoeken of de rijbaan versmald kan worden zodat er aan twee zijden een verhoogd
(breed) fietspad kan komen liggen. Het gemotoriseerd verkeer zal dan middels een
verkeerslicht moeten worden geregeld. Peter gaf in het eerste gesprek aan dat hij
hierover enthousiast was en dat deze optie vanuit de Gemeente niet in beeld was. Hij zou
deze optie intern binnen de Gemeente nader gaan onderzoeken. Dit is ook zo destijds in
de notulen van de dorpsraad opgenomen. Later heeft Peter (na inwinnen informatie bij
collega’s) opnieuw contact gehad met Marnix en gaf hij aan dat deze optie volgens de
Gemeente niet veilig is. De veiligheid van de fietser op de Ellerbrug is met de reactie van
de Gemeente niet geholpen. De Dorpsraad Ell vindt nog steeds dat de door haar
geopperde optie: Versmallen rijbaan voor gemotoriseerd verkeer en het plaatsen van
verkeerslichten een veel veiliger optie is dan de huidige situatie.
Van de Dorpsraad Kelpen-Oler is het voorstel, in overleg met het gelijktijdig aanbrengen
van een fietsstrook (rood) lang de Ellerweg, deze door te trekken tot aan de brug. Ook zal
er extra verlichting aangebracht moeten worden. Aan de zijde van Ell tot bij de Prairie en
Kelpen-Oler tot aan de Eijkheuvels. Om de veiligheid op de brug te verbeteren zijn
verkeerlichten de oplossing. Dit is echter aan Rijkswaterstaat. Of dit haalbaar is de vraag,
omdat dit niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dit zou aan de zijde
van Ell ook de veiligheid verbeteren.
Theo zal contact opnemen met de Dorpsraad Kelpen-Oler en de Gemeente Leudal (Peter
Stevens) voor het plannen van een gezamenlijk vervolgoverleg.
- In VIA Leudal is een artikel verschenen over de knelpunten die ontstaan, doordat
zware landbouwvoertuigen in woonkernen en op smalle binnenwegen gebruik maken van
het wegenaanbod. Provincie, Gemeenten, Cumela (brancheorganisatie; bedrijven in
cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en
meststoffendistributie) en de LLTB zijn met elkaar in gesprek. Doel is het
landbouwroutenetwerk aan te passen, waardoor het voor alle verkeersdeelnemers veiliger
gaat worden. Gemeente Leudal neemt het initiatief. Alle informatie over het
landbouwroutenetwerk in Leudal, de inventarisatie van knelpunten en het
uitvoeringsprogramma om die knelpunten op te lossen, staan op ‘Landbouwscan Leudal’.
Deze website is speciaal voor het project gemaakt.
Werkgroep Kermis:
In juni volgt een overleg met een brede groep (Middenstand, diverse
(jeugd)verenigingen, Horeca, Basisschool e.a.). De werkgroep heeft meer draagvlak en
versterking nodig om de kermis, in wat voor vorm dan ook, te kunnen behouden.
Stichting Wonen in Ell:
Er is een subsidie aanvraag gedaan voor een stichtingskapitaal bij de Vereniging Ons
Limburg. Deze Vereniging is van oudsher een samenwerkingsverband van Limburgse
woningbouwcorporaties. Zij hebben hun vermogen ondergebracht in een Fonds op Naam
bij het Oranje Fonds. Bijdragen uit Fonds Ons Limburg worden toegekend aan
organisaties en initiatieven in de provincie Limburg, die werkzaam zijn op het gebied van
leefbaarheid, wonen en welzijn.
Volgende week hopen we meer duidelijkheid te krijgen vanuit de Rabobank.
De Stichting ervaart de gesprekken als een moeizaam proces. Op dit moment ligt de
vraag centraal of Wonen Limburg wel de constructie mag aangaan, zoals dit in
combinatie met Wonen Ell nu wordt voorgesteld. We staan op het punt ‘Wat kan er nog
wel?’ & ‘Kan het financieel wel uit?’. De redenen waarom het niet gaat werken, komen
steeds vaker aan bod. De gemeente zou tien bouwcontingenten vrij moeten maken.
Zoals alles tegenwoordig in quota (bepaalde maximale hoeveelheden) gaat, is ook het
aantal woningen dat een gemeente mag bouwen aan een quotum gebonden, De
wethouder moet een oplossing bedenken om bijvoorbeeld voor dit project vijf tijdelijke - en
vijf blijvende contingenten vrij te maken.
7. Rondvraag.
Theo:

•

Heeft de volgende keer geen gelegenheid om te notuleren. Fons gaat dit doen en uit
te werken.

Fer:
• De AED werkgroep bestaat op 28 september 10 jaar. Zij hebben een bijzonder
resultaat bereikt, binnen de gemeente Leudal. Zij bieden regelmatig
reanimatiecursussen aan. Er zijn binnen de gemeente meer dan 500 vrijwilligers actief
en ongeveer 40 AED’s beschikbaar, verdeeld over de diverse kernen. Ell heeft
hiervan ruim 100 inwoners/vrijwilligers aangesloten bij AED Ell en van hieruit ook
aangesloten bij Hartslag.nu. In het najaar zullen we, in het kader van het tienjarig
bestaan, op een gepaste wijze aandacht besteden aan alle vrijwillige leden van AED
Ell! Er wordt door de werkgroep AED subsidie aangevraagd bij het Fonds
Maatschappelijk ontwikkelingen.
• Joris Snoeren, van de Gemeente Leudal, heeft onlangs (bescheiden) afscheid
genomen. Wij hebben, als Dorpsraad, op een prettige en structurele manier met hem
mogen samenwerken. Wij willen hem, als dank, nog een attentie aanbieden. Vic zoekt
uit, wat een geschikt moment zou kunnen zijn.
8. Sluiting.

