Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 15 april 2019.
Aanwezig: Fer, Marnix, Fons, Frans en Theo.
1.

Opening vergadering. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 18 maart 2019. De notulen worden goedgekeurd en
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.
• Jaarcijfers: Fons zal een kopie van een getekend bestuursakkoord jaarrekening sturen aan
het bestuur.
• Verplaatsen van een bloemtoren; De bloementoren, op het punt Meidoornstraat, Niesstraat
en Busstraat, staat pal vóór de open kapel Hoverkruis. Het voorstel is deze te verplaatsen
naar de Swartbroekstraat, aan het begin van de bebouwde kom. Actie Marnix. Het regelmatig
water geven, van de drie torens moet nog georganiseerd worden. Het idee is om ‘buren’ van
de betreffende torens te benaderen, die deze taak op zich kunnen nemen. Wij vinden het
jammer dat de gemeentelijke perkjes zijn verdwenen. Een werkgroep zou als taak kunnen
hebben, om dit soort zaken op zich te nemen. Hangbakken met geraniums o.i.d. kunnen ook
voor verfraaiing van het dorp zorgen. Fer heeft een potentiële persoon voor in gedachte, die
een en ander zou kunnen gaan oppakken. Actie Fer.
• De Werkgroep Kermis is bij elkaar geweest. Een afgevaardigde van JWE sluit aan bij de
werkgroep. Verder zijn er contacten gelegd met een vertegenwoordiger van KVW.
• Het onderwerp verkeersveiligheid vanuit Ell & Hunsel richting de nieuwe
voetbalaccommodatie in Kelpen-Oler, is besproken met Ed Heijkers. Door de gemeente wordt
er ook gewerkt aan een verkeersplan in dit kader. Hierin worden ook de Ellerbrug en
Velterbrug meegenomen. Als Dorpsraad worden we hier in betrokken.
4. Ingekomen post:
• Nieuwsbrief Programma Buitengebied in Beweging. In mei 2018 heeft de gemeente een
eerste meedenksessie gehouden met diverse belanghebbenden van het buitengebied. De
Dorpsraad Ell werd vertegenwoordigd door Marnix van der Kruis en Theo van den
Berkmortel. Vanuit deze sessie zijn er vier onderwerpen besproken. Het verslag van deze
sessie is in de vorm van een moodboard teruggegeven. In de link menukaart neemt de
gemeente ons mee in de werkzaamheden in het buitengebied.
• Mailwisseling ‘Bezorgklacht weekkrant VIA Leudal’ met gemeente Leudal, Marcel Noten
(Mediahuis Limburg), Seniorenvereniging Ell. Marcel Noten gaf het volgende antwoord; In
aansluiting op onze mailwisseling heb ik de bezorging in Ell besproken met onze verspreider.
Zij geven aan dat in Ell er geen bijzonderheden zijn qua bezorging/bezorgers. Ook op basis
van de gemelde bezorgklachten, slechts 2 in de periode van 12-2018 tot en met 3-2019,
wordt dat beeld bevestigd. Het is belangrijk dat we beter/concreter inzicht krijgen in de
bezorgproblemen in Ell. Hierbij helpt het dat bezorgklachten van VIA Limburg regelmatig
worden doorgegeven om deze ook adequaat te kunnen oppakken c.q. bezorgers te wijzen op
welke adressen het mis gaat. Is het mogelijk dat u uw leden van de Dorpsraad verzoekt om
dit regelmatiger door te geven via de volgende 2 manieren: - website: https://www.vialimburg.nl/bezorging/ - telefoon: 046-4117050
De Sebastiaanstraat (en aanliggende straten) worden in ieder geval extra onder de aandacht
gebracht van de betreffende bezorgers. Ontvangt u inmiddels de VIA op uw adres
(Niesstraat)? Tevens is er een mogelijkheid om in Ell een servicepunt in te richten waar
bewoners een exemplaar van VIA Limburg kunnen afhalen. Bij voorkeur een adres dat voor
alle bewoners toegankelijk is zoals een supermarkt. Als er vragen/opmerkingen zijn, hoor ik
het graag. Reactie vanuit de Seniorenvereniging Ell (René Palmen ná bespreking in
bestuursvergadering: Wij hebben het vandaag op de bestuursvergadering gehad over jouw
mail betreffende Via Leudal. Wij zullen in de Info een verhaal opnemen over de bezorging en
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waar ze met klachten terecht kunnen. Wij stellen voor een stapel extra exemplaren bij de Spar
neer te leggen. Dan kunnen alle Ellenaren daar een blad meenemen. Vrijwilligers van het
Inloophuis kunnen dan bij de Spar een aantal exemplaren pakken en in de BMV leggen voor
de senioren.
Roy Kuijpers, Webteam Dorpsraad Ell; Wat de Poll betreft, tijdens de poll is het inderdaad een
% wat weergegeven wordt. NA de poll is op https://www.dorpsraadell.nl/peiling-van-dedorpsraad-ell/ het aantal stemmers te zien. In de nieuwe poll zal een suggestie box worden
geplaatst. Als daar iemand gebruik van maakt zal Roy dat doorzetten naar het secretariaat
van de dorpsraad.
Mail gezonden aan Gemeente Leudal; Wethouder Robert Martens, mevrouw Tamara
Huffmeijer en de heren Peter Stevens, Lars Helwegen, Mikel van Aarssen, Namens het
bestuur van de Dorpsraad Ell bieden wij u een schets en toelichting voor de herontwikkeling
van het milieupark, aan de Niesstraat in Ell aan. Deze ideeën hebben we ook aan
buurtbewoners van het milieupark voorgelegd. Graag verneemt de Dorpsraad Ell wat de
Gemeente van dit initiatief vindt. Indien het plan op hoofdlijnen kan worden ondersteund zal
de Dorpsraad dit plan op onderdelen verder uitwerken. Ook willen we een en ander toelichten
tijdens een gesprek met u, waarin de mogelijkheden aan bod komen. We zien uw reactie
graag tegemoet. Reactie van Wethouder Robert Martens; Omdat er meerdere ambtenaren
betrokken zijn bij het voorstel duurt het even om samen te kunnen komen. Nadat we overleg
hebben gehad hoort u nader van mij, dat is uiterlijk op 15 mei.
Mailwisseling over Trapveldje Molenveld, Vraag vanuit buurtbewoners (Ruud Rietjens) Wat is
de status van het trapveldje opnieuw inzaaien? Het is nu de tijd om gras in te zaaien, staat dit
bij de gemeente op de planning of wat willen ze hiermee? Antwoord van Lars Helwegen
(Gemeente Leudal); Binnenkort wordt het trapveldje in Ell, gelegen aan de Molenveldweg,
geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Mijn collega bespreekt dit met de aannemer. De exacte
planning is nog niet bekend.
Mail van Claire van Bekkum en Mieke Moons | Coördinatoren buurtbemiddeling | Proteion
Welzijn; Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflict- of overlastsituatie
weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars helpen buren
om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.
Buurtbemiddeling werkt samen met aangesloten gemeenten, woningcorporaties en politie. De
financiering vindt plaats vanuit de gemeente. Buurtbemiddeling is voor de burger gratis. Tien
jaar geleden is het project Buurtbemiddeling in Midden-Limburg gestart. De gemeente Leudal
is één van de eerste gemeentes die destijds is aangesloten bij het project. Om zoveel
mogelijk inwoners van de gemeente Leudal, indien gewenst, gebruik te kunnen laten maken
van Buurtbemiddeling, willen wij de bekendheid vergroten. Wij willen bij de diverse
dorpsraden graag een korte presentatie te geven. Wij kunnen aansluiten bij een overleg van
uw dorpsraad. Kunt u aangeven of en wanneer dit mogelijk is bij de Dorpsraad Ell? Antwoord
vanuit secretariaat; Bedankt voor jullie aanbod. Willen jullie een korte presentatie geven aan
het bestuur van de Dorpsraad? Of tijdens onze Algemene Jaarvergadering? Deze laatst
genoemde bijeenkomst is meestal in september/oktober en toegankelijk voor
geïnteresseerden van de Dorpsraad Ell. Onze bestuursvergaderingen zijn gepland op de
volgende data; maandag 15 april, maandag 27 mei, maandag 1 juli en maandag 9 september.
De vergaderingen beginnen om 20.30 uur (tot ongeveer 22.30 uur) en zijn in de BMV
Ellenhof. Graag verneem ik jullie antwoord. En mochten jullie naar een bestuursvergadering
willen komen, dan verneem ik graag een datum en tijdstip. Dan kan ik jullie komst op de
agenda plaatsen.
Gecombineerde nieuwsbrief kleine kernen, gemeenschapsaccommodaties en
zorgcollectieven Limburg, april 2019, Deze editie aandacht voor: Het symposium 'uw initiatief
past niet in ons kader! En wat doen we nu?', Dorpsraad Horst speelt als eerste in Limburg het
Kleine Kernen spel, Bantuin Venlo wordt verbouwd en meer!
Mail van Rob van der Wijst, Gemeente Leudal, Uitnodigingen bijeenkomst
accommodatiebeleid DOL, Samen met inwoners en verenigingen wil de gemeente Leudal aan
de slag met het accommodatiebeleid. Daarbij horen we graag hoe het Dorpsoverleg Leudal
hier tegenaan kijkt. We willen met jullie afstemmen over de inhoud en het proces rondom de
beleidsvorming. We beseffen ons, dat jullie al eerder bevraagd zijn rondom dit thema. Juist
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daarom willen we eerst met jullie in gesprek, voordat we breder gaan communiceren richting
de dorpen in de gemeente. We stemmen graag met jullie af op dinsdag 14 mei 2019 om 19.30
uur bij Gemeenschapshuis Ell (Scheijmansplein 15). Zie de bijlage voor de uitgebreide
uitnodiging. Graag horen we of en met hoeveel personen jullie bij het overleg aanwezig zijn.
Aanmelden kan door te reageren op deze e-mail. Graag aanmelden voor dinsdag 7 mei.
Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Hopelijk tot 14 mei! Fer heeft
Daniëlle Remy (Buro Negen) gesproken. Zij wil graag in gesprek met het DOL. De secretaris
gaat de volgende personen hiervoor aanmelden; Fer, Fons en Theo.
Uitnodiging Dodenherdenking 4 mei 2019, vanaf 19.00 uur in de Kerk te Hunsel. Frans gaat
hierna toe. De secretaris zal een bevestiging sturen.

5. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt.
6. Stand van zaken werkgroepen:
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Stichting Wonen in Ell: In voormalig gemeenschapshuis Ellenhof mogen tien permanente
sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Dat heeft het college van B en W besloten. Nu
het college akkoord is kan de vergunningsprocedure in gang worden gezet. Wanneer met de
verbouwing kan worden begonnen, is nog onduidelijk. Op 16 mei is er een vervolgoverleg met
de Gemeente & Wonen Limburg.
Werkgroep Kermis; Hans Triepels gaat als contactpersoon met de kermisexploitanten, een
afspraak plannen met Huub Jansen (Stichting Traditionele Kermisorganisatie). De
Seniorenvereniging heeft op maandag 7 oktober een Kermismatinee, als activiteit gepland.

7. Rondvraag / mededelingen:
Fer; De Mijn Gemeente APP, voor het melden van een kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat,
blijkt goed te werken. Dit blijkt o.a. doordat op een melding van een losliggende stoeptegel alert
werd opgepakt.
Theo; Zal Math Hendrikx, die onlangs is aangesloten bij de Goede Doelen Ell, uitnodigen voor
een komende bestuursvergadering. Naast kennismaking, zal ook de afdracht van collectes en de
zichtbaarheid van de Goede Doelen op onze website besproken gaan worden.

8. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 27 mei 2019.

