Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 10 december 2018.
Aanwezig: Frans, Marnix, Theo en Fons. Vic (gedeeltelijk) en Fer (gedeeltelijk).
1.

Opening vergadering. Frans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vic zal rond 21.10
uur de vergadering verlaten. Op zijn verzoek zullen we de agenda wat aanpassen. Indien er
zaken voor de gemeente zijn, kunnen die als eerste aan de orde laten komen. Fer heeft laten
weten vanavond nog wel te komen, echter wel wat later.

2.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 5 november 2018. De notulen worden vastgesteld. Theo
zal de notulen (laten) publiceren op de site.

3. Mededelingen;
• Vic Pennings gaat na bijna 42 jaar bij de gemeentelijke overheid gewerkt te hebben, Leudal per
1 maart 2019 officieel verlaten. Hij heeft in goed overleg met de werkgever besloten om met
vervoegd pensioen te gaan. Door inzet van resterende verlof- en flexuren zal hij vermoedelijk
op 16 januari 2019 zijn laatste werkdag hebben. Op woensdagavond 30 januari 2019 wordt
hem een afscheidsreceptie aangeboden in de “Ontmoeting” (kantine) van het gemeentehuis
te Heythuysen. Hiervoor wil hij ons van harte uitnodigen. De receptie zal zijn van 18:30 tot
20:00 uur. Het emailadres ‘Platforms’ blijft in functie. Volgens Vic is er vanuit de Dorpsraden
meer behoefte aan een kernen-ambtenaar, dan een kernen-wethouder. Er is nog geen
duidelijkheid hoe de opvolging van procesregisseur, ingevuld gaat worden.
• Fer heeft contact gehad met de Rabobank. Dit n.a.v. van het bericht dat de banken een
gezamenlijk pinautomatennetwerk gaan maken en daarbij mogelijk huidige automaten
verdwijnen. Directeur Marja Blankman heeft Fer verzekerd dat dit niet het geval is voor de
automaat in Ell. De automaten die verdwijnen, zullen vooral in stedelijke gebieden liggen waar
de diverse banken hun automaten hebben. Voor de spreiding (binnen een straal van 5
kilometer) is de automaat in Ell nodig.
4. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de bespreking
van diverse andere agendapunten.
• Verkeersveiligheid voor de kwetsbare groep fietsers, die gebruik maken van de Ellerbrug; In
eerdere correspondentie over dit onderwerp, werd duidelijk dat aan de zijde van Kelpen-Oler
er fietssuggestiestroken worden aangebracht. Komen deze ook aan de kant van Ell? Vic zal
deze vraag voorleggen aan collega Peter Stevens en tevens vragen naar de voortgang.
• Het concept van de schets Milieustraat e.o. is gereed. Marnix zal deze schets voorleggen aan
bestuur van de Dorpsraad, daarna (laten) doorsturen aan gemeente. Vervolgens zullen Fer
en Marnix een gesprek aangaan met de Gemeente waarin de mogelijkheden aan bod komen.
We zullen ook een aantal buurtbewoners er in betrekken.
• Nieuwjaarsbijeenkomst; We willen weer flyers laten maken via de gemeente. De concepttekst
wordt goedgekeurd. Als aanvulling zullen we nog een oproep plaatsen voor nieuwe
bestuursleden. We hebben op dit moment nog een drietal vacatures. Nota bene; Echter in de
loop van de week is er gekozen, voor het A5 formaat, dubbel gedrukt full-colour en glossy
afgewerkt. De tekstinhoud blijft hetzelfde, echter wel een andere vormgeving. Roy Kuijpers
maakt een ander concept.
• Bloembollenactie; De bloembollen zijn al geleverd aan de school. Marnix heeft vandaag nog
een mail gestuurd aan Lars Helwegen met het verzoek de drie bloemtorens eveneens te
leveren aan de school. De kinderen van de basisschool kunnen dan vóór de kerstvakantie de
bakken inplanten. Zie ook mailwisseling bij de ‘Ingekomen post’.
• De wens van een speeltuintje wordt meegenomen met de oplevering van het project
Steenenbampt. Vic geeft aan dat de Gemeente Leudal al 78 speellocaties met ruim 500

speeltoestellen in beheer heeft. Mogelijk dat Saelmans Makelaardij of de Projectontwikkelaar
hier wat in kunnen betekenen. Fons zal dit nagaan.
5. Goedkeuring voorstel vergaderschema Dorpsraad Ell 2019. Er worden een tweetal datum
wijzigingen doorgevoerd. Theo zal het schema laten publiceren op de website en doorgeven aan
Reserveringen BMV & Platforms (gemeente).
6. Ingekomen post:
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Werkgroep Website & Online Communicatie (Roy Kuijpers & Roel van de Mortel), onderwerp;
Suggesties voor de website van de Dorpsraad Ell. Toelichting; Wij horen graag welke
onderdelen wij mee aan de slag kunnen! Als bestuur hebben we geen aanvullingen.
Fons Timmermans, onderwerp; Aanvraag indienen bijdrage van de gemeente voor de
nieuwjaarsbijeenkomst. Afgehandeld.
Mailwisseling bloembollenactie; Marnix van der Kruis, Theo van den Berkmortel en Ivo
Thijssen (Teamleider Basisschool De Verrekijker). Ivo zal intern afstemmen met welke
groepen de school dit gaat oppakken (waarschijnlijk groep 3-4-5). Verder zullen er hulpouders
geregeld worden om ter plaatse de kinderen te begeleiden met bollen planten. Zaterdag 10
november hebben Marnix en Theo een keuze bepaald waar de bloembollen worden geplant.
Marnix maakt kaartjes en gaat in overleg met de Dierenartsenpraktijk. Het advies van de
Dierenartsenpraktijk is om niet op het gazon voor de praktijk te planten omdat er
gezondheidsrisico’s voor de kinderen aan verbonden kunnen zijn. In onze vervolgactie stelt
de gemeente enkele bloemtorens ter beschikking waar de bollen in geplant kunnen
worden. Voor het vullen van de bloemtorens moeten we wel compost organiseren. Regelt
Marnix. Op 10 december heeft Marnix geïnformeerd bij Lars hoe de stand van zaken is
rondom de levering van de bloemtorens.
Mail van VKKL; Oppe Koffie: Oud worden in eigen dorp, Ontmoeting: hoe stimuleer je dat?
6 december 2018, MFA Haaze-Hoof, Aerthijsplein 3, 6035 AS, Ospel, 19.00 - 21:30 uur,
Eventueel aanmelden via Theo. Ter kennisname. Gezien de (te) kleine
bestuurssamenstelling, nemen we hier niet aan deel.
Mailwisseling Wilde zwijnen vanaf 13 november; Bruce van Haasen, Claudia Hansen, Lars
Helwegen, de wilde zwijnen zijn het voetpad overgestoken in het speelveldje. Fer heeft op 16
november een twitterbericht de deur uit gedaan waarin hij alle politieke partijen, de wethouder
en ook de leudalse nieuwssite “nieuws Leudal” heeft getagd. Ook is via facebook het bericht
verspreid. Op 10 december laat Lars het volgende weten; Op korte termijn wordt ter hoogte
van de Molenveldweg in Ell, aan de zijde van het natuurgebied Heijkersbroek, langs het
voetpad, een deugdelijk zwartwildraster geplaatst. Dit raster moet voorkomen dat wilde
zwijnen vanuit het Heijkersbroek vernielingen aanbrengen op onder andere het trapveldje en
de speeltuin.
Gecombineerde nieuwsbrief kleine kernen, gemeenschapsaccommodaties en
zorgcollectieven Limburg, Deze editie aandacht voor: Werksessies herbestemmen kerkelijk
vastgoed, oppe koffie 'oud worden in eigen dorp; ontmoeting, hoe stimuleer je dat?',
belangrijke wijzigingen in het BTW-tarief en meer! Nemen we ter kennisname aan.
Nieuwsbrief Glasvezel buitenaf, onderwerp; Buitengebied Nederweert eerste in NoordwestLimburg met lokaal centrum. Nemen we ter kennisname aan.
Gemeente Leudal, FMA subsidiebeschikking positief beoordeelt, Bijdrage in de kosten
vrijwilligerswaarderingsbijeenkomst op 7 januari 2019.
Mail van Vic Pennings, Onderwerp Afscheid van de Gemeente Leudal. Na bijna 42 jaar bij de
gemeentelijke overheid gewerkt te hebben ga ik Leudal per 1 maart 2019 officieel verlaten.
Op woensdagavond 30 januari 2019 wordt mij een afscheidsreceptie aangeboden in de
“Ontmoeting” (kantine) van het gemeentehuis te Heythuysen. Hiervoor wil ik jullie van harte
uitnodigen. De receptie zal zijn van 18:30 tot 20:00 uur.

7. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt. Alle bestuursleden gaan een
poging doen, om een vervanger te werven. Er wordt een potentiële kandidaat genoemd. Deze
naam plaatsen we op de actielijst.
8. Stand van zaken werkgroepen;
•

•

•

•
•
•

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 met een brief aan de gemeente. Fons zal deze
brief delen met de bestuursleden.
Het plaatsen van de Kerstboom, is goed verlopen. Theo heeft de sleutel van de
elektriciteitskast in beheer. De verlichting van de boom wordt weer afgebroken op
vrijdagmiddag 11 januari 2019 om 15.00 uur. Op zaterdag 12 januari 2019, vanaf 10.00 uur is
de JWE kerstboomactie. Zij ruimen de boom verder op. Frans gaat, ná de Kerst naar
Intratuin, om te kijken op er kerstverlichting in de opruiming is.
Nieuwjaarsbijeenkomst, datum is maandag 7 januari 2019 van 20.30 tot 22.30 uur.
Uitgenodigd worden vertegenwoordigers vanuit de diverse verenigingen. In principe zijn alle
inwoners van Ell welkom. We zullen weer huis aan huis de uitnodiging hiervoor verspreiden.
Ook zullen we andere relaties uitnodigen, bijvoorbeeld vanuit de gemeente. Theo gaat na of
de reservering in Ellenhof is geregeld. Fons heeft een subsidie aanvraag ingediend bij het
Fonds Maatschappelijke activiteiten. Fer gaat (jubilerende) verenigingen benaderen, en hen
vragen om zich op de een of andere manier te presenteren tijdens de bijeenkomst.
Frans gaat de Werkgroep Kermis, samen met Hans Triepels, activeren. Er zal gebruik
worden gemaakt van de website en ook in de nieuwsbrief wordt de actuele stand van zaken
belicht.
Informatie bijeenkomst WhatsAppgroepen buurtpreventie; deze vindt binnenkort plaats. De
organisatie is in handen van de gemeente. Marnix gaat hier naar toe samen met Pieter
Custers.
Werkgroep Buitengebied; Een werkgroeplid heeft wat zaken nagevraagd omtrent jacht en
de schade van zwijnen in Ell. Vanuit de jagersvereniging heeft hij onderstaande
terugkoppelingen gehad:
- contactpersoon bij de gemeente is dhr. M. Esser. Jagerscommissie heeft ook contact met
dhr. Esser over problematiek gehad.
- Advies vanuit jagers gezien: circa 60 meter gaas/draad. Locatie: tussen hoek hekwerk tuin
Molenweg 20 en hekwerk tuin Breeven 18.
- Zwijnen worden intensief bejaagd maar schade voorkomen is onmogelijk. Bejaging is lastig
i.v.m. recreatie/vernieling hoogzitten/onvoorspelbaarheid zwijnen.
- ook mag niet in bebouwde kom bejaagd worden.
Advies vanuit jagers is om de problematiek vanuit dorpsraad nogmaals bij dhr. Esser aan te
kaarten. Helaas kunnen jagers niet meer doen als nu.
Van het bovenstaande zal een kort verslag verschijnen op de site.
Marnix is Jhon van Veelen persoonlijk gaan bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren in de

werkgroep. Jhon gaat verhuizen naar ’s Hertogenbosch.
9. Rondvraag hiervan wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 21 januari 2019.

