Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 18 februari 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. 21 januari 2019. De notulen worden, behoudens een
kleine tekstuele aanpassing, 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.
• Milieustraat e.o. aan de Niesstraat; Marnix heeft een schets ontworpen voor het mileuparkje;
Als onderdelen komen er containers voor PMD, glas, kleding, textiel en schoenen. Onze
voorkeur is om dit zoveel mogelijk ondergronds te ontwikkelen. Daarnaast zien we deze plek
als route startplaats/infopunt voor wandelaars en fietsers. We denken ook aan enkele
zitbankjes. Ook moet er gedacht worden aan een fietsstalling voor bij de bushalte. Voor de
laadpalen is er eveneens ruimte gereserveerd! Alle onderdelen zijn indicatief en zullen we in
overleg met omwonenden moeten uitwerken. Dat er noodzaak is voor aankoop van het
perceel van de kerk lijkt ons hiermee aangetoond. Indien dit perceel in gebruik kan worden
genomen, dan is dit een geschikte locatie voor een bijenoase en een insectenhotel. Ook willen
we de basisschool kinderen erbij betrekken! In de wijk Moesel (Weert) start de Brede school
binnenkort met de aanplant van een Tiny Forest (Mini bosje). Insecten kunnen soms maar
kleine afstanden overbruggen en als je wat meer groene eilandjes maakt, kunnen ze als
stepstones fungeren. Marnix werkt de ideeën verder uit, in overleg met de buurtbewoners.
Het plan zal door het secretariaat worden doorgezonden aan de gemeente (Wethouder
Martens, Lars Helwegen, Peter Stevens, Platforms). Vervolgens zullen Fer en Marnix het
gesprek aangaan met de gemeente, waarin de mogelijkheden aan bod komen.
• Zwartwildraster ter hoogte van de Molenveldweg; Het blijkt dat het raster niet in de grond is
gegraven. Wij weten niet wat de afspraken zijn geweest met de aannemer. En op dit moment
zien we ook geen wroetactiviteiten van zwijnen, echter (ondanks het stevige raster) kun je niet
uitsluiten dat zwijnen er toch een doorgang onderdoor kunnen maken. Of verwacht de
gemeente dat dit niet gaat gebeuren? Theo zal deze vraag voorleggen aan Lars Helwegen,
Adviseur Groen, Natuur & Landschap gemeente Leudal.
• Themabijeenkomst buurtpreventie en ondermijnende misdaad voor de inwoners van Ell; dit
gaan we voorlopig nog niet organiseren. Marnix gaat, samen met Pieter Custers, naar een
vervolgbijeenkomst die in april wordt gehouden. Mogelijk gaan we dit onderwerp, tijdens onze
jaarvergadering aan de orde brengen.
• Werkgroep Kermis gaat Frans in maart activeren.
4. Ingekomen post:
• Gecombineerde nieuwsbrief januari 2019 kleine kernen, gemeenschapsaccommodaties en
zorgcollectieven Limburg, Deze editie aandacht voor: Onderzoek Onderlinge- en Publieke
verantwoording, subsidieregeling wensbus initiatieven, verruiming maximaal onbelaste
vrijwilligersvergoeding. Nemen we ter kennisname aan.
• Nieuwsbrief IKL februari 2019, onderwerpen o.a. Avond van het landschap | Wandelpad
groeve Sweijer | Plantregeling Echt-Susteren. Doorgezonden aan werkgroep Buitengebied
i.v.m. Avond van het landschap in Leudal. Samen met een groep actieve en geïnteresseerde
burgers heeft IKL in de zomer van 2018 een landschapsbiografie opgesteld voor het gebied
Neeritter-Ittervoort. Op woensdag 6 februari organiseren we samen met de gemeente Leudal
''De avond van het landschap''. Een bijeenkomst waarin de resultaten van dit gehele proces
gepresenteerd worden. Wil je deze avond bijwonen? Meld je dan aan via ikl@ikl-limburg.nl
onder vermelding van landschapsbiografie. Het begint om 19.30 uur in de Uffelse Molen. Het
gaat over een landschapsbiografie welke door inwoners, Gemeente en IKL is opgesteld voor
het gebied Neeritter-Ittervoort. Wellicht is dit een mooi initiatief wat we voor Ell en omgeving in
de toekomst zouden kunnen oppakken. Marnix is er vanuit de Dorpsraad geweest. Er waren

•
•

ook bestuurders vanuit de Provincie en de Gemeente. De zaal zat vol met geïnteresseerde
bewoners en betrokken beleidsmakers. De landschapsbiografie van Neeritter en Ittervoort
werd gepresenteerd door de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL).
Het was een proces ‘van onderop’ waar IKL en burgers samen gekeken hebben naar wat
voor hen belangrijk is in het landschap. Door de kennis te delen ontstaat er ook meer
waardering voor het landschap. Een landschapsbiografie geeft een beeld van de relatie
tussen verschillende periodes uit de tijd met het landschap en zijn ecologische systeem, in
combinatie met de aardkundige waarden en toekomstige economische ontwikkelingen.
De bewoners gingen eerder al in een drietal sessies op pad met het IKL om het landschap te
analyseren. De waardering van de burgers stond in de eerste fase voorop, daarna is dit door
het IKL gecombineerd met de beleidsdoelen van de gemeente Leudal. Op de website van het
IKL is de biografie te downloaden. Er was ook een kritisch geluid, omdat Haler e.o. niet is
meegenomen. In de gemeente Leudal komen nog vijf tot zes van dergelijke sessies. Wellicht
is er een combinatie Ell/Hunsel/Haler denkbaar.
Mail van Sjaak Beeren, namens het comité Goede Doelen Ell. Gericht aan Vestum Vastgoed
t.a.v. mevrouw Ir. D.A.H. Frissen te Sittard. Betreft aanvrage bijdrage kosten kosten Goede
Doelen Ell in 2019 en 2020. Nemen we ter kennisname aan.
Mail van Peter Stevens, Medewerker Verkeer en Vervoer Gemeente Leudal; Een jaar of wat
geleden communiceerden wij over het plaatsen van een laadpaal voor elektrische auto’s in Ell
volgens mij. Ik kan niet meer terugvinden wat we daarover besproken hebben en waarom dat
toen niet tot een vervolg heeft geleid. Ik weet nog wel dat er twijfel bij de Dorpsraad waren
over de locatie aan de Niesstraat bij het kerkhof. Ik kan op dit moment opnieuw een paar
zogenaamde ‘strategische’ plekken voorstellen aan Nuon/Heijmans (Nuon/Heijmans is de
concessiehouder voor het plaatsen van laadpalen in Leudal). Ik denk daarbij opnieuw aan Ell
en aan bovenstaande locatie. Er is in Ell bij mijn weten nog geen enkele openbare laadpaal.
Het moet een plek zijn die een beetje centraal ligt voor het centrum en waar niet meteen
onevenredige druk op de parkeermogelijkheden wordt gelegd. Graag dus (opnieuw) jullie
reactie hier op. Ik wordt geacht om vóór 28 februari mijn locaties door te geven. Dus graag als
het kan voor die datum een reactie. Vanuit het secretariaat sturen we de volgende reactie aan
Peter Stevens; We willen graag in de directe omgeving van het milieuparkje aan de Niesstraat
één of meerdere E-paal (palen). Als bestuur zijn we bezig met het maken van een schets voor
het parkje; daarbij wordt er ook rekening gehouden voor ruimte voor de laadpalen. We willen
het ontwerp in overleg met omwonenden uitwerken. Naast het milieuparkje zal deze ruimte
meerdere functies gaan krijgen. We komen er zo spoedig mogelijk op terug. Je kunt dus de
genoemde locatie in Ell aanmelden.

5. Vaststelling van de jaarcijfers. Fons bespreekt de inkomsten en uitgaven betreffende 2018.
Verder heeft hij de bankafschriften tot en met 31 december 2018 bij zich. Na deze inzage, wordt
de jaarrekening vastgesteld. Ieder bestuurslid tekent voor akkoord. Fons zal een kopie hiervan
sturen aan het bestuur. Het bestuur verleent decharge aan de penningmeester.
6. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt. Er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen.
7. Stand van zaken werkgroepen;
•

Het bestuur van Stichting Wonen in Ell heeft al eerder aangegeven dat er 10 (blijvende)
bouwcontingenten (bouwtitels) moeten komen. Het gaat om 5 senioren- en 5 jongeren
woningen. Dit is de richting waar rekening mee wordt gehouden. Het businessplan is hierop
aangepast. De update is gemaakt door Jan Custers en Fons. De aangepaste tekeningen
geven aan de seniorenwoningen beneden zijn gepland en de jongeren kunnen zich in de
bovenwoningen huisvesten.

8. Rondvraag / mededelingen:
Marnix;

•

Aan de Baldersstraat wordt gewerkt aan de restauratie en verduurzaming van het
rijksmonument Heykeshoeve. Daarmee gaat er voor de stichting Op Herme een lang
gekoesterde wens in vervulling,

•

De huisartsen groepspraktijk, locatie Ell, wordt verbouwd. Er komt een extra spreekkamer bij
en het interieur wordt vernieuwd. Fijn, dat dit gebeurt.

Frans:
•

Op de druk bezochte huizensite Funda staan diverse huizen in de verkoop van het
nieuwbouwproject Steenenbampt.

Theo;
•

Er zijn problemen met de bezorging van Via Leudal. Daarom krijgen niet alle dorpsbewoners
de informatie, waarvan wij denken dat het wenselijk is dat dit wel bij hen terecht komt. We
denken daarbij aan de gemeentelijke informatie en ook de parochie berichten. Vooral de
gasten van het Inloophuis (Seniorenvereniging) klagen hierover. Theo zal de redactie (en
eventueel de gemeente) dit signaal doorgeven en vragen naar een reactie.

Fer:
•

Tussen de A2 en de bebouwde kom van het dorp Ell zijn er plannen om een ondergrondse
pijpleiding voor gevaarlijke stoffen aan te leggen. Het voorgenomen tracé is een initiatief van
de rijksoverheid. Er zijn zorgen over het buizentracé, dat loopt vanuit Susteren, via de
gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert richting een aantal gemeenten, die liggen in de
Provincie Noord-Brabant. Het gaat om transport van gevaarlijke stoffen tussen Chemelot en
de Rotterdamse haven, en kan het huidige tracé met bijna 20 kilometer verkorten. Er loopt
namelijk nu al een buizentracé vanuit Echt-Susteren via Venlo naar de Rotterdamse haven.
We weten niet, in hoeverre dit nieuwe voorgestelde tracé, definitief doorgaat. Wat zijn de
gevolgen? In hoeverre is de provincie Limburg hier bij betrokken? Ligt er ook al niet, op het
nieuw voorgestelde tracé, een gasleiding? Er is een brief ondertekend door de gemeenten
Maasgouw en Nederweert, waarin zij aangeven de noodzaak niet te onderschrijven om een
verkort tracé door hun gemeenten aan te leggen. We weten niet, hoe de gemeente Leudal
hierover denkt. Veel vragen dus. We nemen contact op met de Dorpsraden van Hunsel en
Ittervoort.

9. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 18 maart 2019.

