Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 16 december 2019.
Aanwezig: Fer, Marnix, Frans, Fons en Theo.
1.

Opening vergadering. Fer opent deze laatste vergadering van dit kalenderjaar en heet
iedereen welkom.

2.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 18 november 2019. De notulen worden goedgekeurd
en vastgesteld. Theo zal de notulen (laten) publiceren op de site.

3.

Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 22 oktober 2019. De notulen worden
goedgekeurd en vastgesteld. Theo zal de notulen (laten) publiceren op de site. We kijken
terug op een goede bijeenkomst. Deze is niet interactief, is een punt van aandacht voor de
komende jaarvergaderingen. We zouden met een prikkelend onderwerp meer mensen kunnen
trekken.

4. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de
bespreking van diverse andere agendapunten.
• Werkgroep groenvoorziening; Bloementorens; een tweetal kwekerijen (zie actielijst)
kunnen plantgoed tegen kostprijs beschikbaar stellen. Marnix zal dit binnenkort oppakken,
in ieder geval voor aanvang van de lente. Om de kosten te dekken kunnen we een
subsidie uit het Fonds Maatschappelijke Activiteiten bij de gemeente aanvragen. Fons zal
nagaan of dit mogelijk is. Marnix gaat na bij de andere dorpsraden in de omgeving, hoe zij
de voorgaande zaken oppakken. In januari start de werkgroep.
• Nieuwjaarsbijeenkomst; Deze zal zijn op maandag 6 januari van 20.30 tot 22.30 uur. De
uitnodigingen worden voor de Kerst bezorgd. Fer / Fons gaan na hoe de hapjes e.d.
geregeld zijn. Ook moet duidelijk zijn wat de rol van de Fanfare tijdens deze bijeenkomst
is.
• Inspiratiesessie Herbestemming Kerken VKKL: Marnix heeft deze bijeenkomst bezocht.
Het is duidelijk dat in nogal wat kleine kernen de kerkgebouwen gaan sluiten. De grote
opgave bij het herbestemmen van een kerk is om recht te doen aan de
specifieke cultuurhistorische betekenis van het gebouw in zijn nieuwe functie. Een nieuwe
bestemming geven aan een parochiekerk is een taai, moeizaam en langdurig
traject, maar met inzichtelijk maken van alle betrokkenen, projectmatig werken en heldere
en open communicatie, wordt de kans van slagen groter. Voorbeelden van een andere
bestemming zijn; ouderenbewoning met activiteiten zoals eten, boekwinkel, fitness,
muziekpodium, horeca e.d.
5. Ingekomen post:
•

Mail van Bestuur van BMV (Paul Custers, Ton Steijvers, Jos Strous). Onderwerp:
Bestuurswijziging BMV Ellenhof. Met deze email informeren wij jullie over een wijziging in het
bestuur van de BMV. Eerder deze maand heeft Ton van Deursen aangegeven te stoppen als
bestuurslid van de BMV. Ton is vanaf de eerste dag betrokken geweest bij het tot stand
komen van de nieuwe Ellenhof en vanaf de oprichting van de stichting actief als
bestuursvoorzitter. We zijn hem als bestuur zeer erkentelijk voor alle tijd, kennis en energie
die hij in de Ellenhof heeft geïnvesteerd en we respecteren zijn besluit. De voorzittersfunctie in
het bestuur van de BMV is momenteel vacant. We werken aan het opvullen van deze functie
en een verdere uitbreiding van het bestuur. De werkzaamheden van Ton worden voorlopig
gedaan door de huidige bestuursleden. Voor verdere vragen kunnen jullie altijd contact met
ons opnemen. Nemen we ter kennisname aan.

•

Mail van Lars Helwegen, Gemeente Leudal, Adviseur Groen, Natuur & Landschap /
Ynnovator / Secretaris OR, Onderwerp: Maatschappelijke activiteiten voor organisatiedag
Leudal 2 april 2020. Op donderdag 2 april 2020 wordt voor alle medewerkers van de
gemeente Leudal een organisatiedag georganiseerd. Op deze dag van de organisatie streven
we de volgende doelen na:
− het aanwakkeren van een gevoel van trots op Leudal en onze organisatie en op
elkaar;
− meer inzicht creëren in alles wat we doen en hoe het zich met elkaar verhoudt;
− het samenbrengen van de samenleving en de organisatie.
De bedoeling is dat ’s morgens een aantal medewerkers verschillende workshops organiseren
en ’s middags maatschappelijke activiteiten verdeeld over de gehele gemeente Leudal
uitgevoerd kunnen worden.
Deze middagactiviteit kunt u dan zien als een vorm van vrijwilligerswerk met de samenleving,
zoals NL DOET en heeft het thema ‘Met en voor de samenleving’.
Voor de middagactiviteiten kunt u denken aan bezoek aan bedrijven in de gemeente Leudal,
mee helpen in een zorginstelling of dagbesteding, zwerfafvalopruimactie, maar ook
werkzaamheden in de openbare ruimte of activiteiten in het buitengebied.
Enkele kaders/randvoorwaarden voor de maatschappelijke activiteiten zijn:
- de activiteit mag geen commercieel doel dienen;
- de activiteit moet binnen de gemeente Leudal plaatsvinden;
- de activiteit heeft een duur van drie uur. Van 14:30 – 17:30 uur;
- de ambtenaren moeten ontvangen worden op de locatie waar de activiteit plaats
vindt.
Op deze locatie is een contactpersoon aanwezig die uitleg geeft over de werkzaamheden
(qua groepsgrootte gaan we uit van minimaal 5 personen of een veelvoud daarvan);
- de gemeente Leudal levert de handjes, de dorpsraad, gemeenschapsraad,
instelling,
- vereniging kan dan zorgen voor de benodigde spullen/materialen.
Kunt u voor maandag 2 december aanstaande aangeven of er in of rondom uw kern
mogelijkheden zijn om op donderdag 2 april 2020, ’s middags een of meerdere
maatschappelijke activiteiten te organiseren?
Ik denk bijvoorbeeld aan: opruimen van zwerfafval, opknappen groenvoorziening, poetsen
gemeenschapshuis of kantine, verven zitbanken, opschonen speeltuintjes.
Als u 1 of meer concrete ideeën heeft voor maatschappelijke activiteiten neem ik na 3
december aanstaande contact met u op om deze ideeën nader te bespreken en eventueel uit
te werken. Alvast dank voor het meedenken! Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op
met mij.
Theo zal aan Lars Helwegen het volgende laten weten; Wellicht is het een idee om contact op
te nemen met de Seniorenvereniging Ell. En dat er op 2 april tijdens een Inloopmiddag van
deze Vereniging een kookactiviteit gaat plaats vinden Dit kan interactie tussen de betrokkenen
opleveren.

•

Mail van Ilse Tindemans, Synthese, Mantelzorgondersteuner en opbouwwerker
Coördinator Dementievriendelijk Leudal. Onderwerp: workshop omgaan met dementie. Op 4
december wordt er een workshop omgaan met dementie georganiseerd. Iedereen is welkom!
Aan jullie de vraag om dit ook via jullie kanalen onder de aandacht te brengen.
De uitnodiging is in de bijlage bijgevoegd. We hebben op 19 november een bericht op onze
site geplaatst. Zie https://www.dorpsraadell.nl/workshop-omgaan-met-dementie/

•

Mail van Marcel Esser, Beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte Gemeente Leudal,
Onderwerp Vervolg Hondentoiletten, Uw vraag over het bijplaatsen van een prullenbak bij
het/de hondentoilet(ten) in Ell is via mijn collega Lars Helwegen bij mij terecht gekomen. Als ik
de hele mailwisseling goed begrepen heb, wordt er gevraagd om een hondenpoepbak te
plaatsen bij de hondentoiletten.

In het door de raad vastgestelde beleid, zijn de plaatsen van hondenpoepbakken vastgelegd
en bij deze hondentoiletten zijn geen prullenbakken ingetekend. Op basis daarvan zouden er
geen bakken bijgeplaatst kunnen worden. Maar dat is wel iets te kort door de bocht en ik ben
van mening dat er van het beleid afgeweken kan worden. Maar dan moeten er wel goede
redenen zijn. Vandaar mijn vragen aan u:
- Is het probleem bij de hondentoiletten in Ell erger dan elders in de gemeente Leudal?
- Is het mogelijk om aan te geven hoe tegengegaan wordt dat de gemeente straks (als er
een bak bijgeplaatst wordt) zowel de hondentoiletten moet schoonmaken als de
prullenbakken moet legen? Is het volgens u mogelijk om ervoor te zorgen dat alle
hondenbezitters straks de ontlasting van hun hond oprapen en in de prullenbak
deponeren?
Op dit moment is het belangrijk om deze vragen beantwoord te krijgen. Begin volgend jaar zal
ik een nieuw hondenpoepbeleid opstellen en met deze vragen al vooraf rekening houden.
Alvast bedankt voor uw antwoord. Uw eerste vraag is lastig te beantwoorden. Hoe kunnen wij
weten hoe de situatie in andere dorpen van de gemeente Leudal is. Het lijkt mij meer voor de
hand liggend, dat de gemeente hier een beter beeld van heeft.
Wellicht is het een idee, om de hondentoiletten te verwijderen en alleen nog maar
prullenbakken te plaatsen. Eventueel op een paar plaatsen meer, dan nu het geval is, als we
het hebben over het aantal hondentoiletten. Een wijziging in het huidige beleid, maar wel
minder werk naar verwachting voor de gemeente. De hondenliefhebbers zullen we dan wel
moeten zien te bewegen (lees; ‘opvoeden’) om uitsluitend gebruik te maken van de
prullenbakken. Aangezien de toiletten vol liggen met zakjes ontlasting, neem ik opeenvolgend
aan dat hondenbezitters het zakje in de prullenbak deponeren. Aangezien er geen prullenbak
is, laat men het zakje achter in het hondentoilet. Het goede nieuws is dat hondenbezitters de
ontlasting wel opruimen, maar niet weten waar ze het zakje vervolgens moeten laten.
In VIA Leudal hebben we gelezen dat de hondenbelasting mogelijk wordt afgeschaft binnen
de gemeente Leudal. Er ligt een voorstel van meerdere politieke partijen (VVD, CDA. Leudal
Sociaal) dat tijdens de recente begrotingsbehandeling aan de orde is geweest. Weet u de
actuele stand van zaken? Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
•

Mail van Ruud Leeijen, Negen, spelbepalers in beweging, onderwerp Vervolgproces
accommodatiebeleid gemeente Leudal, Op dinsdag 29 oktober ben je aanwezig geweest bij
de bijeenkomst over het accommodatiebeleid in Ell. Zie bijgevoegd de info en uitwerking over
de bijeenkomst in Ell. Ontbreken er nog zaken? Laat het me dan weten. Er is ook de
mogelijkheid om vanaf 8 november schriftelijk te reageren op het concept
accommodatiebeleid. Dit is de datum waarop wij het concept accommodatiebeleid opleveren.
Reageren kan tot 29 november. Voor meer informatie zie www.samenleveninleudal.nl.
Vervolg: Wij ontwikkelen het accommodatiebeleid samen met de inwoners en gemeente. Het
college van B&W neemt hier volgens planning een besluit over op 17 december. Vervolgens
neemt de gemeenteraad medio februari/maart 2020 een definitief besluit over het
accommodatiebeleid. Reactie vanuit Dorpsraad Ell; We hebben deze week in Ell nog overleg
gehad over het concept accommodatiebeleid en de procedure die tot dusver is gevolgd. Ik
heb vrijdag nog gekeken om te reageren via onderstaand aangegeven button op de site maar
ik heb deze button niet aangetroffen. Daarom maar via deze weg. Kort gezegd komt het er op
neer dat we onze eerdere inbreng niet terugzien in het concept zoals dat voorligt. Er is
middels een aantal bijeenkomsten een en ander “opgehaald” en onder dat motto wordt
vervolgens gezegd dat er overleg is met de dorpen. We hebben met de gemeente Leudal
eerdere ervaringen gehad waarbij ontmoetingen werden uitgelegd als overleg maar dit
eenrichtingsverkeer betrof. Dat gevoel bekruipt ons nu weer. Het concept begint hoopvol met
de zin “doelstelling is om te komen tot toekomstgerichte accommodaties die bijdragen aan
een vitale samenleving”. Daar zijn we het zeer mee eens. Er zou geïnvesteerd moeten
worden in de mensen en samenlevingen binnen Leudal met een daarop passend
accommodatieplan. Wat we echter zien is een plan waar het doel vooral bestaat uit het
wegstrepen van het aantal accommodaties, niet kijkend naar de functie in de lokale

gemeenschap. We doelen natuurlijk op onze gymzaal. Eigenlijk is het opwaarderen van onze
verouderde gymzaal en enige waar we aandacht voor vragen, voor de rest zijn we
tevreden. Dat de insteek vervolgens is dat onze volleybalclub moet verhuizen naar de
sportzaal bij de nieuwe HIN school in Hunsel/Ittervoort is voor ons ronduit teleurstellend. Een
vitale samenleving heeft nl. o.a. een aantal sportverenigingen, liefst goed verdeeld over
binnen- en buitensport. Nu onze voetbalclub gaat vertrekken zou dit betekenen dat de 2e
grote sportvereniging uit Ell weggaat. Dat zal tevens het einde van de vereniging betekenen
want de vele Eller vrijwilligers waar deze club op functioneert, zullen dit niet in Hunsel of
Ittervoort gaan doen. I.p.v. de vitale samenleving versterken gaat hiermee dus heel veel
vitaals verloren. Buiten de basis in Ell heeft de club inmiddels een regiofunctie met spelers uit
omliggende dorpen. Het verhuizen van Bach SV is voor ons geen optie. Als je spreekt over
toekomstgerichte accommodaties is dat juist een argument om de bestaande gymzaal op te
waarderen tot een toekomstbestendige sportzaal waar dan vervolgens ook andere sporten
(bijv. zaalvoetbal etc.) mogelijk zijn waardoor de bezettingsgraad alleen maar zal groeien.
Tevens zal de school een opwaardering ook zeker toejuichen. Als je kijkt naar de spreiding
van binnenssportaccommodaties over Leudal met een klontering van 6 grote sporthallen rond
Heythuysen en een paar oude gymzaaltjes aan deze kant van de gemeente is een
verwezenlijking van 2 sportzalen hier (een bij HIN en een in ELL) absoluut geen overbodige
luxe. Zelfs dan nog is de verhouding totaal scheef maar het is prima voor ons in deze regio. Ik
hoor graag een reactie en wij zijn uiteraard bereid dit schrijven toe te lichten. Mede namens
Bach SV Fer Koolen, Voorzitter Dorpsraad Ell. Reactie van Ruud Leeijen; Hartelijk dank voor
de reactie op het concept accommodatiebeleid. Het doel is zeker niet het wegstrepen van
accommodaties, maar juist gezamenlijk te werken aan de leefbaarheid met behulp van de
accommodaties. Daarbij streven we naar kwalitatief betere accommodaties. Met betrekking tot
de reactie voor het “verhuizen” van de volleybalclub. Dit is op een ongelukkige wijze in het
concept beschreven, waardoor het erop leek dat de gemeente op zoek gaat naar een
alternatieve locatie. Dit is uiteraard niet de bedoeling! De volleybalclub bepaalt zelf waar het
sport. Met betrekking tot het opwaarderen van de gymzaal hebben wij moeten concluderen
dat dit niet past binnen de kaders en uitgangspunten. Gezien de vraag en bezetting van de
binnensportaccommodaties op dit moment in “Leudal-West” is dit niet te verdedigen. In het
accommodatiebeleid is nu jullie wens voor het opwaarderen van de zaal benoemd, zodat
deze ook kenbaar is bij de gemeente(raad). Tevens plaatsen we jullie reactie in een overzicht
met reacties op het concept accommodatiebeleid en hoe dit verwerkt is in het definitieve stuk.
Ook hier ziet het college en de raad jullie wens voor het opwaarderen van de gymzaal. Het is
daarbij aan hen om daar eventueel wat mee te doen. Reactie vanuit Dorpsraad Ell; Dank voor
de reactie en het opnemen van onze reactie in de diverse stukken zoals aangegeven. We zijn
nog steeds van mening dat de binnensportaccommodaties totaal in onbalans zijn binnen de
gemeente Leudal, met een negatieve kant aan de westkant van de gemeente. De
bezettingsgraad wordt als argument aangewend om te verklaren waarom een opwaardering
van deze accommodatie(s) niet aan de orde is maar ik zou nog willen meegeven dat het juist
andersom gezien kan worden. De stand van zaken m.b.t. deze voorzieningen en hun
beperkingen en de toestand waarin de voorzieningen zich bevinden zorgen juist voor die lage
bezettingsgraad. Een opwaardering zorgt voor kansen op divers gebied voor wat betreft de
binnensport.

•

Mail van Wouter Das, Onderwerp: Input ophalen voor GVVP-proces. Ik ben Wouter Das en ik
ben door de gemeente Leudal gevraagd om op zoek te gaan naar een bureau dat in 2020 een
nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan voor ons op gaat stellen. Een aantal bureaus
gaan hier een aanbieding voor doen, het is dan wel handig als ze vooraf weten wat er
allemaal op verkeersgebied leeft. Ik ben op dit moment informatie aan het ophalen bij
ambtenaren, bij buurgemeenten en organisaties zoals de Fietsersbond, maar ik wil ook graag
jullie vragen om via de mail aan te geven wat jullie belangrijk vinden. Dit aan de hand van de
volgende vragen:
1. Welke verkeersproblemen spelen er (die opgelost moeten worden)?
2. Welke kansen en bedreigingen zien jullie aankomen (en waar beleid op gemaakt moet
worden)?
3. Welke rol zien jullie voor jezelf en jullie achterban bij het proces om tot dat GVVP te
komen.
Het idee is dat jullie minimaal worden betrokken op 2 momenten: tijdens de inventarisatiefase
en wanneer er een conceptplan ligt. Maar het kan dus uitgebreider als daar behoefte aan is. Ik
hoor graag jullie ideeën over dit proces. Jullie antwoorden worden in het document verwerkt
dat we verstrekken aan de bureaus die een aanbieding mogen doen. Mochten jullie nog
vragen hebben, dan ben ik ook telefonisch bereikbaar op 06-19208503. Theo zal contact
opnemen met Wouter Das. Naar aanleiding hiervan is op 18-12-2019 de volgende reactie
gestuurd; Hierbij een aantal punten waar wij aandacht voor vragen. Soms deels niet meer
actueel, maar zeker ook een aantal punten die opgepakt dienen te worden. Vergroten en
herinrichten parkeerterrein nabij Milieupark aan de Niesstraat in Ell. Vooral voor de recreanten
die gaan wandelen of fietsen in de omgeving. Dit om de overloop van de parkeerplaats voor
het Scheijmansplein te ontlasten. Startpunt fiets en wandelroutes; op het Scheijmansplein
staat informatie over routes. Het heringerichte milieupark zou een mooie plek zijn om de
wandel- en fietsroutes en informatie uit de omgeving beter te presenteren. Het plaatsen van
elektrische laadpalen, voor het opladen van elektrische auto’s. Inpassing fietsenstalling nabij
bushalte, oogt nu rommelig.
Verkeersveiligheid; het zware agrarische verkeer en ook het vrachtverkeer in de dorpskern
blijft een doorn in het oog. Hier heeft het dorp zeer regelmatig veel aandacht voor gevraagd.
Een oplossing lijkt er niet van te komen. Een loonwerker zou de bebouwde kom uit willen,
meer naar het buitengebied. De gemeente zou hier beter op moeten inspelen.
Ellerbrug; samen met de dorpsraad Kelpen-Oler, is er met enige regelmaat overleg met de
gemeente. Afgesproken is dat ambtenaren de komende periode de volgend opties zowel
technisch als financieel uitwerken: 1. Straatlampen verlichting uitbreiden aan beide zijde van
de brug, 2. Fietsstroken aanleggen eventueel met vervanging van het asfalt, 3. Plaatsen van
stoplichten met detectielussen zodat gemotoriseerd-verkeer apart over de brug moet rijden. Er
is bij de dorpsraden het gevoel dat een en ander te veel op de lange baan wordt geschoven.
Deze onderwerpen staan al sinds 2012, met enige regelmaat, op de agenda van de
dorpsraad. In dat jaar is er al schriftelijk aandacht hiervoor gevraagd aan het College van
Burgemeester en Wethouders, Fracties en de Gemeenteraad van de gemeente Leudal. De
gemeente heeft in 2019 hierover besluiten genomen en deels uitvoering aan gegeven.
Op de Baldersstraat werden er verbeteringen aan gebracht om de snelheid naar beneden te
brengen.
Er zijn in 2015 / 2016 de nodige perikelen rond de verkeersveiligheid en de verkeersoverlast
met name in de Sebastiaanstraat en de Antoniusstraat. De werkgroep samen met de
bewoners, gemeente, politie en dorpsraad kwamen tot de conclusie dat beperkende
maatregelen zoals paaltjes en wegversmallingen mogelijk een oplossing zouden kunnen zijn.
Deze zijn aangebracht en na een half jaar zou er een evaluatie plaatsvinden. Tijdens deze
evaluatie bleek dat de maatregelen niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd en zelfs

had geleid tot nieuwe gevaarlijke situaties. De wegversmallingen zijn vervolgens weer
verwijderd. Het thema verkeersveiligheid (agrarische - en vrachtverkeer) komt ook in 2019
regelmatig aan bod tijdens de bestuursvergaderingen van de Dorpsraad. Blijft dus een
aandachtspunt.
Regelmatig is er samen met geïnteresseerden een dorpsschouw in het buitengebied en
binnen de bebouwde kom gehouden. Daarbij kwamen tal van onderwerpen aan de orde, zoals
defecte lichtmasten en ook rustbanken, hagen die het fietspad versmallen of overhangende
takken die de overzichtelijkheid op kruispunten belemmeren, losliggende trottoirtegels en
blikvangers waarvan het net kapot is. Deze zaken zijn als zodanig bij de gemeente gemeld.
Wij willen graag betrokken worden tijdens de inventarisatiefase en wanneer er een
conceptplan ligt.
•

Mail van Mikel van Aarssen, Procesregisseur Gemeente Leudal, Onderwerp; Mooi Leven in
Leudal. Hier kunt u de bijgevoegde bestanden downloaden:
https://filecap.leudal.nl/FileCap/download.jsp?id=BiZJ3qwlQaKttIiS7j2CBCcVK&fec=y
Beste dorpsplatforms, Via enkele dorpsplatforms kregen wij vragen over het project “Mooi
Leven in Leudal”. Daarom zend ik jullie graag via deze weg de link naar de website met
informatie over dit project toe: https://www.leudal.nl/mooi-leven-leudal-kennismakingstourburgemeester-schmalschlager In kader van dit project hebben wij ook inwoners uit heel
Leudal bereid gevonden die voor zichzelf kenbaar maken wat “Mooi Leven in Leudal” voor
hen is. Nieuwsgierig naar deze inwoners, download dan de bijlage. Mochten er vragen zijn
dan vernemen wij die graag. We hebben het op de website geplaatst.
Zie: https://www.dorpsraadell.nl/mooi-leven-in-leudal-kennismakingstour-burgemeesterschmalschlager/

•

Mail van Fons Timmermans, Penningmeester Dorpsraad Ell, Onderwerp; Aanvraag subsidie
Fonds Maatschappelijke Activiteiten bij de Gemeente Leudal. T.b.v. Nieuwjaarsbijeenkomst
op 6 januari 2020.

•

Mail van Carolien Emonts, Medewerker communicatie Gemeente Leudal, Onderwerp Verzoek
onderzoek gemeentenieuws. De gemeente Leudal vindt het belangrijk dat al haar inwoners
geïnformeerd worden over het gemeentenieuws. Nu en in de toekomst. De gemeente gebruikt
diverse on- en offlinekanalen om het huidige gemeentenieuws te communiceren aan de
inwoners en stakeholders in de gemeente Leudal. Denk aan Via Leudal, onze website, de
nieuwsbrief en sociale media. Zoals jullie weten bevindt de mediasector zich momenteel in
zwaar weer en worden de mogelijkheden steeds beperkter. Daarom wordt er nu een plan van
aanpak gemaakt hoe de gemeente het beste kan communiceren met de inwoners. De
gemeente heeft bij onderzoeksbureau Toponderzoek de vraag uitgezet te onderzoeken op
welke manier de inwoners van Leudal het gemeentenieuws (graag wensen te) ontvangen.
Beleid maakt de gemeente niet alleen. Beleid maakt de gemeente samen. Daarbij is het
noodzakelijk om zicht te hebben op de beleving van onder andere de inwoners in de
verschillende kernen van Leudal. Helaas is er iets misgegaan in de mailing, zodat wij niet
konden deelnemen aan het genoemde onderzoek. De vraag die ik jullie nu wil stellen; hebben
jullie bepaalde ideeën, wensen en behoeftes met betrekking tot de communicatie vanuit de
gemeente? We zullen Carolien ook verzoeken om ons goed te betrekken in de voortgang van
dit onderzoek.

Hierbij een reactie van de Dorpsraad Ell. Gebruiken van de site van de dorpsraad. Print info
op enkele plaatsen in dorp (BMV Ellenhof, Wachtkamer groepspraktijk huisarts, Middenstand
zoals Spar, Bakker, enz.) Duidelijke button op de site van gemeente m.b.t. NIEUWS en/of
NIEUWE berichten. Info per kern splitsen onder vorig opmerking. Als er nieuws te halen valt
heel duidelijk zijn waar en wanneer de info beschikbaar is enz. Communicatie hebben we
allemaal hoog in het vaandel staan en het belang van goede communicatie is overduidelijk.
Toch gaat er nog altijd veel fout. Zie bijvoorbeeld het misgaan in de mailing onderzoek
gemeentenieuws. Ook nu weer hebben we grote twijfels over “samen” nadenken over. Het
uitbesteden vinden wij al een minder teken van communicatie tussen gemeente zelf en
burgers. Reactie van Carolien Emonts; Hartelijk dank voor jullie terugkoppeling en tips. Deze
gaan we zeker meenemen. Goede en duidelijke communicatie is voor ons ook van groot
belang. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik deze graag.
•

Mail van Sam van Alst, Sports2play, Onderwerp; Vitale leefomgeving Ell. Wij benaderen jullie
omdat wij veelvuldig in gesprek zijn met gemeenten, provincies en plaatselijke belangen over
de mogelijkheden van het creëren van duurzame en vitale ontmoetingsplaatsen. Hierbij staan
bewegen, ontmoeten en gezondheid centraal. Aan de hand van onze toegankelijke en
multifunctionele outdoor fitness toestellen met begeleiding proberen wij sporten en bewegen
voor iedereen - jongeren, gehandicapten en ouderen - zo toegankelijk mogelijk te maken. In
Nederland zijn inmiddels meerdere beweegparken gerealiseerd door vruchtbare
samenwerkingen met plaatselijke belangen, (sport)verenigingen en gemeenten. Hiervan is
Feerwerd een prachtig voorbeeld: http://dedikketien.nl. Met onze ondersteuning bij het
opstellen van een projectplan en het aanvragen van de juiste subsidies/fondsen is dit project
tot stand gekomen. Wij zijn in de regio bezig om dit soort initiatieven te realiseren en zijn erg
benieuwd of jullie als dorpsraad ook open staan om met ons van gedachten te wisselen over
de mogelijkheden van outdoor fitness in jullie dorp onder het genot van een kopje koffie. Wij
horen graag van jullie. Theo zal Sam van Alst de volgende reactie sturen; We willen je graag
gaan uitnodigen voor een bestuursvergadering. Het bestuur van de Dorpsraad Ell bestaat uit
vijf personen. We vergaderen altijd op maandagavond. Dit zijn de data voor de komende
periode; 13 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni. De vergaderingen
beginnen om 20.30 uur en zijn in de BMV Ellenhof. Hoeveel tijd heb je nodig? Ik wacht je
reactie af en plannen je komst dan in voor een komende vergadering.

•

Mail van Ilona Peeters Jongerenwerker gemeente Beesel / Leudal, Synthese, Onderwerp;
Even voorstellen. Jongerenwerker Synthese in Gemeente Leudal. Hallo, mijn naam is Ilona
Peeters. Ik ben per 1 oktober 2019 gestart als jongerenwerker bij Synthese in de gemeente
Leudal. Mijn doelgroep zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar die extra
zorg/ondersteuning nodig hebben. Mijn functie houdt in dat ik in contact kom met jongeren en
er voor ze ben waar nodig. Ik ga met jongeren in gesprek over wat hun zoal bezighoudt en
waar ik ze in kan ondersteunen. Dit doe ik tot nu toe op scholen en op hangplekken. Ik kom
graag in contact met o.a. dorpsraden, verenigingen en Jong Nederland om te kijken wat er
speelt in de gemeente Leudal wat betreft jongeren. Dit vanuit de jongeren, maar ook vanuit de
bewoners. De meerwaarde van een jongerenwerker voor verenigingen kan zijn dat ik kan
ondersteunen / adviseren over de leefwereld van jongeren. Je kunt me zien als een
gesprekspartner als het gaat om signalen / trends bij groepen jongeren. Ik ben benieuwd waar
jullie tegenaan lopen met groepen jongeren. Bijvoorbeeld social media? In eerste instantie
richt in me op groepen jongeren; maar je kunt ook bij me terecht als men vragen heeft over
een individu. Ik richt me dus op het preventieve; maar ook wanneer er al een groter probleem
speelt kan ik waar nodig doorverwijzen naar zorg vanuit mijn netwerk. Ik hoor het graag! Theo
zal deze mail doorsturen aan KVW en JWE.

•

Brief van William van der Kop, Medewerker welzijn en onderwijs Gemeente Leudal, Betreft
toekenning Vast bedrag Subsidie 2020 aan Dorpsraad Ell. Nemen we ter kennisname aan.

6. Vaststelling vergaderschema 2020.
Maandagen 13 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni, 7 september. De
vergaderingen beginnen om 20.30 uur en zijn in de BMV Ellenhof.
7. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen.
8. Stand van zaken werkgroepen.
Stichting Wonen in Ell: Iedere twee weken zijn er bouwteambijeenkomsten, met de
aannemer, architect e.a. Wonen Limburg heeft budget ruimte gemaakt om het plan uit te
kunnen voeren. Er komen vier woningen voor de doelgroep senioren en zes wooneenheden
voor de jongeren. De concepttekeningen zijn gereed. Er komen ook parkeerplaatsen.
Buitengebied: De uitbreiding van menskracht binnen deze werkgroep is gewenst. De winden zonne-energie binnen de gemeente Leudal is in kaart gebracht. Verder gaat de werkgroep
aan de slag met het thema agrarische bedrijvigheid in Ell. Waar is stoppen of
extensiveren aan de orde? Dit willen we in beeld krijgen. In januari is er weer een
werkgroepbijeenkomst.
Poll: De nieuwsbrief van de Dorpsraad (met nieuwtjes van het dorp) is (meerdere antwoorden
mogelijk);
• Een prima vervanging voor VIA Leudal / Kontaktblad.
• Mag wel beter gepromoot worden, bijvoorbeeld met een tekstkrant in de BMV,
Middenstand e.d.
• Niet nodig, ik heb geen behoefte aan dergelijke informatie.
• Ja, ik wil daar een bijdrage voor leveren. Bijvoorbeeld meedenken over de inhoud. Ik
stuur daarom een mail naar media@dorpsraadell.nl om aan te geven, welke
onderwerpen er aan bod kunnen komen. Of om redactielid te worden.
Kermis: in januari komt de werkgroep weer bij elkaar.
9. Rondvraag / mededelingen:
Frans;
• Wil graag een kleine aanpassing in de stratenlijst. Het betreft de Berbenstraat. Theo zal
dit aanpassen.
Fer;
• Heeft een mail ontvangen via Jos Strous. Met het onderwerp; “Mooi Leven in Leudal Suggesties voor kennismaking burgemeester Schmalschläger met Ell”. De mail is
afkomstig van Loes Vestjens (strategisch communicatieadviseur bij de gemeente Leudal
). Jos is als ambassadeur benaderd om mee te denken over mogelijke suggesties voor
een bezoek van de burgemeester als zij in Ell langs komt. Jos heeft een aantal mogelijkheden
aangegeven. Fer zal nog een aanvullende mail, namens de Dorpsraad, sturen.
10. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 13 januari 2020.

