Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 1 oktober 2018.
Aanwezig: Fer, Marnix, Theo, en Fons.
Afmeldingen: Frans en Vic Pennings (beiden met bericht).
1.

Opening vergadering. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn een tweetal
afmeldingen met bericht.

2.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 27 augustus 2018. De notulen worden vastgesteld. Theo
zal de notulen (laten) publiceren op de site.

3. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de bespreking
van diverse andere agendapunten.
De Werkgroep Kermis heeft een aantal afspraken afgehandeld. Hans heeft contact gehad met
Huub Jansen (Stichting Traditionele Kermisorganisatie), en hem geïnformeerd over de
verkeersmaatregel. Frans heeft contact gehad met de Stichting Juiste Kien en hen op de hoogte
gebracht. Betreffende de sluiting van Café bie Siem/Bachelorclub tijdens de kermisdagen; daar is
het nodige overleg over geweest met o.a. de Gemeente Leudal. 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 /niet-openbare ontmoetingsplekken is voor ons een punt van zorg. Het idee was
om dit horecabedrijf tijdens de kermisdagen te kunnen openstellen met behulp van een
evenementenvergunning. De openstelling zou moeten gebeuren door een beoogde opvolger van
de vorige kastelein. Een en ander is niet gelukt. De gemeente stond welwillend hier tegenover.
Echter er bleek geen medewerking te zijn van de brouwer.
Milieustraat e.o.; Marnix gaat de eigendomssituatie in beeld brengen. We zullen een gesprek
aangaan met vertegenwoordigers van Parochie H. Antonius Abt, waarin we onze ideeën kenbaar
maken en bekijken wat de mogelijkheden kunnen zijn. Vanuit de dorpsraad zullen Fer, Fons en
Marnix aan dit gesprek deelnemen.
4. Ingekomen post:
•

Bericht op de site van de gemeente over verkeersmaatregel i.v.m. kermis in Ell. Van woensdag
t/m woensdag afgesloten. Ter kennisname.

•

Brief / mailing van Koninklijke Heide Maatschappij, Onderwerp; inschrijven voor Kern met Pit
editie 2019, Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen zich inschrijven van 1 september tot en
met 31 oktober 2018. Nemen we ter kennisname aan, we hebben geen menskracht om dit op te
pakken.

•

Mail van Initiatiefnemers theaterconcert Old Rockers on Tour in Leudal, In de week van de
Eenzaamheid, op woensdag 3 oktober, bieden zij een middag aan waar muziek & film centraal
staan. En dat gratis. In de bijlage staat meer informatie. Zij vragen een ondersteuning van € 50, en verder de vraag de mensen te laten weten dat deze activiteit aangeboden wordt. We hebben
informatie over het concert gepubliceerd op de site. Wij geven geen sponsoring voor dit initiatief.

•

Mail op 3 september 2018 van Peter Stevens n.a.v. onze vraag naar de stand van zaken
Ellerbrug; “Ik heb met het beantwoorden van je bericht even gewacht tot ik wist wat de uitkomst
was van het ambtelijke overleg met de wethouder over het concept voor een collegevoorstel. Dat
hebben we opgesteld voor een aanpak van de Ellerweg. Het overleg met de wethouder stond
vandaag op het programma. De wethouder heeft er vanmiddag mee ingestemd om het voorstel
voor een besluit aan het college voor te leggen. Normaal gesproken wordt het volgende week
dinsdag 11 september geagendeerd. Ik kom dan bij je terug met inhoudelijke informatie.” Vervolg
mail op 11 september 2018; “Ik moet je tot mijn spijt melden dat het voorstel vandaag toch niet
geagendeerd blijkt te zijn voor de collegevergadering. Mijn terugmelding moet zich dus helaas
beperken tot deze mededeling. Ik ga er toch echt van uit dat ik volgende week inhoudelijk iets te
melden heb.” Vervolg mail op 20 september 2018; “Het college heeft dinsdag een besluit
genomen over het collegevoorstel. Dit luidt als volgt. In 2019 worden langs de Ellerweg

fietssuggestiestroken aangebracht. Op dit moment wordt nog geen positief besluit genomen over
het aanbrengen van openbare verlichting. De afweging om dat al dan niet te doen wordt
betrokken bij het onderzoek dat het college uitvoert naar het verbeteren van de onderlinge
bereikbaarheid van de dorpen in verband met de fusies van de scholen en sportverenigingen. De
voorbereiding voor het uitvoeren van dat onderzoek is inmiddels opgestart. Het wordt nog dit jaar
uitgevoerd. In samenwerking met Rijkswaterstaat wordt een onderzoek uitgevoerd naar
mogelijkheden voor het verbeteren van veiligheid voor fietsers op de brug. Aan de hand van het
resultaat van dat onderzoek kan het college c.q. de raad te zijner tijd beslissen over oplossingen.
Dat onderzoek starten we nu op. Over looptijd kan ik op dit moment niks zinnigs zeggen. Over de
voortgang zal ik je in ieder geval geïnformeerd houden. Ter informatie heb ik ook de brief
toegevoegd waarmee de raad is geïnformeerd. Het college heeft dinsdag een besluit genomen
over het collegevoorstel.” Het beleidsstandpunt ‘donker waar het kan, verlichting waar het moet’,
begrijpen we wel. Echter gezien de ontwikkelingen rondom de fusie van de voetbalclubs, is het
aanbrengen van extra verlichting bittere noodzaak. De investering om extra onderzoek uit te
voeren, daarvan verwachten we dat dit geen nieuwe inzichten gaat opleveren. We zullen dit aan
de Dorpsraad Kelpen-Oler laten weten. We wachten de ontwikkelingen voorlopig af. Mocht een en
ander niet voortvarend gaan verlopen, dan willen we samen met de Dorpsraad Kelpen-Oler een
reactie gaan opstellen. Deze zullen we dan gezamenlijk aan de gemeenteraad versturen.
•

Vooraankondiging Thema-avond: Oude kerk, nieuwe functie? Vervolgmail op 27 september 2018
van Ir. Ralph Tangelder, Coördinator Vereniging Kleine Kernen Limburg / Vereniging Spirato
Limburg, Onderwerp; uitnodiging voor de gecombineerde Algemene Ledenvergadering (ALV) van
VKKL en Spirato. Deze wordt gehouden: Woensdag 10 oktober 19:00 – 20:00 uur (met
aansluitend het symposium herbestemming kerkgebouwen) MFC Sanderbout/Onger de 2 tores,
Bremstraat 7, 6134 TZ Sittard. In de bijlage de agenda en de bijbehorende stukken. Vooraf
aanmelden. Marnix gaat hier naar toe. Hij zal zich zelf aanmelden.

•

Mail van Wijnand Willems, Wedstrijdsecretaris De Halve van Ell, “Als commissie zullen wij zelf de
verenigingen benaderen.” Nemen we ter kennisname aan.

•

Mail van Glasvezel buitenaf, Onderwerp Planning aanleg glasvezel in Noordwest Limburg
bekend! Deze informatie staat op de website.

•

Mail van Lars Helwegen n.a.v. ons antwoord over Trapveldje Molenveldweg in Ell. “Hartelijk dank
voor uw uitgebreide terugkoppeling. Omdat er volgens u normaal voldoende gebruik gemaakt
wordt van het trapveldje zullen we het trapveldje voorlopig niet verplaatsen of verwijderen. We
zullen ter plaatse kijken naar de mogelijkheid om een (tijdelijke) afrastering te plaatsen en het
herstellen van het trapveldje. Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de
eventueel te nemen maatregelen die we voorstellen.” Ter kennisname.

•

Uitnodiging Nationale MS Dag. De Nationale MS Dag staat sinds de allereerste editie in het teken
van innovatie en hoop. Door de jaren heen zijn er mooie en baanbrekende ontwikkelingen bereikt.
Er wordt steeds meer bekend over het ontstaan van M5, de behandelingen verbeteren en er zijn
steeds meer nieuwe inzichten over hoe je de kwaliteit van leven met MS kunt vergroten. Ook dit
jubileumjaar praten we bezoekers bij over de nieuwe onderzoeken en medicatie en manieren om
de kwaliteit van leven met MS te verbeteren. Daarnaast is er een goed gevulde beursvloer waar
standhouders hun producten en diensten onder de aandacht brengen. Bezoekers kunnen volop
vragen stellen en hulpmiddelen uittesten. Op 18 november 2018 van 09.00 tot 17.30 uur
Congrescentrum 1931 in ’s Hertogenbosch. Nemen we ter kennisname aan, we hebben geen
menskracht om hier naar toe te gaan. We waarderen het werk en aandacht voor dit onderwerp.

•

Mail van Rita Bruckers, secretaresse Gemeente Leudal. Onderwerp; Jaarvergadering Dorpsraad
Ell, namens het gemeentebestuur Leudal meld ik de heer R. Martens en de heer M. Janssen aan
voor de vergadering van de dorpsraad op 23 oktober a.s. Gelieve hiervan kennis te nemen. Ter
kennisname.

•

Mail van BouwToer / Tamara Huffmeijer Procesregisseur Gemeente Leudal, Onderwerp;
Jaarvergadering Dorpsraad Ell, Zoals beloofd kom ik hierbij terug op jullie uitnodiging voor de
openbare vergadering van de Dorpsraad Ell op 23 oktober a.s. Wij gaan graag in op jullie
uitnodiging. Namens het college zijn de wethouders Robert Martens en Mart Janssen bij deze

bijeenkomst aanwezig. Op ambtelijk niveau is vooralsnog Vic Pennings aanwezig. We praten jullie
dan bij over de status van de BouwToer maar ook over andere ontwikkelingen waar we jullie
graag bij willen betrekken. Ter kennisname.
•

Mail van Ton van Deursen, Voorzitter Stichting BMV Ell, We hebben de uitnodiging besproken in
onze bestuursvergadering van 13 september jl. Vorig jaar heb ik e.e.a. verteld over de
totstandkoming en de werkwijze van de BMV. Dit jaar wil ik daar nog een vervolg op geven zoals
door jullie gevraagd. Ik wil daarbij in zoomen over het succes en verdere doorontwikkeling. Je
moet daarbij denken aan succes door de activiteiten die door de Ellergemeenschap
georganiseerd worden succes omdat vrijwilligers beschikbaar zijn. Maar ook de zorgen om dit
succes vast kunnen houden. Vraag: Hoelang mag de bijdrage zijn die jullie van ons verwachten?
15-20 min? en hoelaat? Verder moeten wij misschien eens overleggen hoe wij onze
wederzijdse rollen zien. Om ieder jaar acte de présence te geven op de jaarvergadering van de
Dorpsraad is niet vanzelfsprekend volgens ons. Het moet wel (informatie)waarde hebben. PS Het
lijkt mij dat wij kort van te voren nog even contact hebben om te finetunen. Ter kennisname.

•

Mail van Twan Schmitz, Beleidsmedewerker Gemeente Leudal. Onderwerp 75-jaar bevrijding
Leudal; Vanuit de gemeente Leudal zijn we bezig met de voorbereidingen voor de viering van 75jaar bevrijding in Leudal (WOII). Dit zal plaatsvinden in het najaar van 2019. Graag willen wij u als
Dorpsraad ook informeren en betrekken bij de invulling van de viering van 75-jaar bevrijding. De
eerste fase van het project richt zich op het in kaart brengen en verbinden van initiatieven en
ideeën die er zijn rondom de viering van 75-jaar bevrijding. Mocht u als Dorpsraad ideeën of
initiatieven hebben om invulling te geven aan de viering van 75-jaar bevrijding dan horen wij dit
graag. Gemeente Leudal wil deze initiatieven ondersteunen (zowel financieel als communicatief)
en met elkaar verbinden. Graag helpen wij om uw initiatief te realiseren, u kunt hiervoor contact
opnemen met Twan Schmitz. Tevens organiseren we op maandag 15-oktober van 19.30 – 21.30
uur in De Bombardon - St. Antoniusstraat 2, Heythuysen een brainstormsessie met betrokken
inwoners, stichtingen en partijen die betrokken zijn bij dit thema. De officiële uitnodiging staat in
de bijlage. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze sessie dan kunt u eveneens
contact opnemen met Twan. Mochten er naar aanleiding van dit schrijven nog vragen zijn dan
horen wij dit graag. Theo zal aan Twan laten weten dat we niet aanwezig (kunnen) zijn, op
maandag 15 oktober. Echter we zijn graag op de hoogte en willen betrokken blijven. Deze mail
zullen we doorzenden aan dorpsgenoot Jan Custers. Jan is geïnteresseerd in heemkunde en
cultuurhistorie. Mogelijk dat hij kans ziet om aanwezig te zijn.

5. Voorbereiding Openbare Jaarvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 23 oktober van
20.00 tot 22.30 uur. De tekst van de flyer wordt vastgesteld, deze wordt na de Kermis in Ell huis
aan huis verspreid. Naast het bestuur zullen ook Liesbeth, Thieu en Hans voor de verspreiding
zorgen. Op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren, verwachten we ongeveer 70
geïnteresseerden. Theo gaat na hoeveel mensen er in de kleine zaal kunnen. Wellicht is het beter
om de grote zaal (met de wand dicht) te gebruiken. Voordeel is, dan dat het grote scherm voor
power point presentaties te gebruiken is. We willen de mensen ontvangen met een kopje
koffie/thee en een stuk cake o.i.d. Verder willen we graag een tweetal consumptiemunten
uitreiken, bij binnenkomst. Dit voor een drankje tijdens de pauze. Fons Timmermans (of een
ander bestuurslid) zullen deze munten, bij binnenkomst uitreiken. We starten om 20.00 uur met de
diverse onderwerpen rondom de Dorpsraad. En vóór de pauze (om ongeveer 21.15 uur) willen we
graag allerlei onderwerpen aan bod laten komen. Zoals een toelichting over de huidige
ontwikkelingen van BMV Ellenhof, 10 jaar AED Ell & over de ontwikkelingen rondom de fusie van
de voetbalclubs. Theo zal contact opnemen met Tamara Huffmeijer, Procesregisseur van de
Gemeente Leudal. Naast de ontwikkelingen rondom de BouWtoer willen we ook andere
onderwerpen, waar de gemeente Leudal ons (en de bewoners van Ell) graag bij willen betrekken.
De gemeente komt aan bod, ná de pauze, om ongeveer 21.45 uur. Zij krijgen ruim de tijd, om
interactief met de zaal, in gesprek te gaan. We willen rond 22.25 uur, een en ander afronden.
Namens het college zijn de wethouders Robert Martens en Mart Janssen bij deze bijeenkomst
aanwezig. Verder komt deze avond nog de Stichting Wonen Ell & de stand van zaken rondom
Steenenbampt aan bod. Ook attenderen we de toehoorders op de vernieuwde site en doen een
oproep om versterking van het bestuur van de Dorpsraad.

6. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Alle bestuursleden gaan een poging doen, om een
vervanger te werven. We brengen dit ook onder aandacht tijdens onze Jaarvergadering.
7. Stand van zaken werkgroepen;
•

•
•

Vraag vanuit Web team Dorpsraad Ell; Nieuwe “poll” voor op de website; We hebben het
volgende voorstel: De jaarlijkse Openbare Vergadering moet blijven! Het is belangrijk dat de
Dorpsraad éénmaal per jaar een openbare bijeenkomst belegd. Helemaal mee eens / Mee
eens / Oneens Heb je een idee, hoe de opzet anders kan en aantrekkelijker wordt voor een
grotere groep mensen, laat het de Dorpsraad weten via secretariaat@dorpsraadell.nl
Werkgroep Buitengebied is vooral actief via de app-groep. De bedoeling is om in
november/december weer een bijeenkomst te beleggen.
Het bestuur van Stichting Wonen in Ell heeft aangegeven dat er 10 (blijvende)
bouwcontingenten (bouwtitels) moeten komen. Anders komt het plan financieel niet rond.
Deze duidelijke conclusie is kenbaar gemaakt aan wethouder Walraven van de gemeente. Dit
signaal is eveneens aangegeven aan Wonen Limburg.

8. Rondvraag. Via Fer is het verzoek binnengekomen, dat de bewoners van de Steenenbampt
graag een speeltuintje willen in De Groos.
9. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op 5 november. Vooraf is nog de Openbare
Jaarvergadering op dinsdag 23 oktober.

