Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 18 maart 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 februari 2019. De notulen worden goedgekeurd en
vastgesteld. Theo zal de notulen (laten) publiceren op de site.

3. Mededelingen bij aanvang van de vergadering; Er is een poging gedaan om gebruik te maken
van het emailadres bestuur@dorpsraadell.nl Marnix stuurde informatie over de milieustraat. Fons
heeft een mail gestuurd met de jaarcijfers. Vreemd genoeg zijn beiden mails bij de andere
bestuursleden niet binnen gekomen. Terwijl in de mailboxen bij ‘verzonden berichten’ dit wel als
verzonden staat aangegeven. Theo zal bij Roy Kuijpers nagaan of hij een idee heeft wat de
oorzaak is. Roy laat het volgende weten; Wat betreft de e-mail die niet aan komt daar kan ik geen
antwoord op geven. Aan de achterzijde van de website staat alles oké, dus daar zou het niet aan
moeten liggen. Wellicht is het probleem bij de desbetreffende providers. Marnix en Fons gaan de
betreffende mails nogmaals aan het bestuur verzenden.
Als er vanuit het emailadres bestuur@dorpsraadell.nl een bericht naar Theo wordt gezonden, dan
komt dit binnen via tjberkmortel@kpnmail.nl Dat klopt ook, want dit is ook zo destijds, in de groep
ingevoerd. Theo gaat aan Roy vragen om in de groep het volgende te wijzigen;
tjberkmortel@kpnmail.nl moet worden secretariaat@dorpsraadell.nl Is op 19 maart aangepast.
4. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de bespreking
van diverse andere agendapunten.
• ‘IKL subsidieregeling’ mogelijk inzetten voor de Jan Govaertsbrug. Er wordt bekeken of de
brug verhoogd kan worden. Betrokken partijen zijn Waterschap Limburg en Gemeenten
Leudal & Weert. Marnix zal de Dorpsraad Swartbroek hierover informeren. Zij hebben hier
ook belang bij.
• Afspraak maken met Lars Helwegen over het verplaatsen van de bloemtorens. Actie Marnix.
• De bezorging van Via Leudal gebeurt niet huis aan huis. Daardoor krijgen niet alle
dorpsbewoners de informatie, waarvan wij vinden dat dit wel bij hen terecht moet komen. We
denken daarbij aan de gemeentelijke informatie en ook de parochie berichten. Vooral de
gasten van het Inloophuis (Seniorenvereniging) klagen hierover. Het is ons bekend, dat de
weekkrant ook online te lezen is, echter de genoemde doelgroep (Senioren), hebben niet
altijd de mogelijkheid om iets online te bekijken. Daarom zal Theo deze klacht kenbaar maken
bij de gemeente, met het verzoek om dit bij de uitgever neer te leggen.
• Een kapotte straatlantaarn, losliggende stoeptegel e.d. Het is niet altijd duidelijk, op wat voor
manier je als burger je klacht hierover kunt neerleggen bij de gemeente. Daarom zal de
werkwijze hiervan worden opgevraagd bij de gemeente. Hoe werkt de ‘Mijn Gemeente’ App?
Hiervan wordt een berichtje gemaakt en op de site geplaatst. Wij denken dat dit verhelderend
kan zijn voor veel inwoners.
• Conceptbrief buisleidingenstrook Laarbeek-Echt-Susteren, Dorpsraad Ell, Dorpsraad Hunsel,
Dorpsraad Ittervoort, reactie aan kandidaat-leden voor provinciale staten, Cc College van
B&W en gemeenteraadsleden gemeente Leudal. De reactie vanuit het bestuur van de
Dorpsraad Ell is dat we onvoldoende informatie beschikbaar hebben, om gefundeerd een
bezwaar te kunnen indienen. De overheden moeten meer duidelijkheid geven. Fer zal deze
reactie terugkoppelen aan de Dorpsraden Hunsel en Ittervoort.
5. Ingekomen post:
• Mailwisseling met Lars Helwegen Gemeente Leudal, i.v.m. zwartwildraster. Reactie vanuit het
bestuur; Het blijkt dat het zwartwildraster niet in de grond is gegraven. Ik verwijs even naar de
bijgaande foto’s. Ik weet 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 je dat dit niet
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gaat gebeuren? Antwoord gemeente; Klopt, het raster is niet ingegraven. Het raster is conform
afspraak met de aannemer geplaatst. De gekozen constructie is vooraf afgestemd met de
gemeente en er is ook gekeken naar vergelijkbare constructies voor zwartwildrasters. Er is zwaar
schapengaas toegepast en aan de bovenzijde extra verstevigd om klimmen te voorkomen. Door
het schapengaas iets boven de grond te plaatsen is het goed schoon te houden van begroeiing.
Mail aan Peter Stevens Gemeente Leudal, i.v.m. Locatie voor E-laadpaal in Ell. Reactie vanuit het
bestuur; 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. Reactie van Peter Stevens op 25/02/2019; Ik heb vandaag de locatie Ell
opgegeven bij Nuon/Heijmans voor plaatsing van een laadpaal. Ik moet daarbij echter een
concrete plek aanwijzen en heb gekozen voor de parkeerplekken naast het elektriciteitshuisje.
Gesteld dat mijn voorstel wordt overgenomen, dan moeten we t.z.t. wel even schakelen of dit echt
de plek kan zijn. Laat me benadrukken dat realisatie moet passen in de plaatsingsronde die Nuon
nu gaat maken. Mocht het achteraf niet te matchen zijn, dan moeten we deze ‘kans’ laten glippen
ben ik bang. Reactie vanuit Dorpsraad Ell; de beoogde plaats, is conform ons voorstel.
Mail van Jan Smits, Voorzitter Wonen, Zorg & Woonomgeving Samenwerking Midden-Limburg /
Iris Donkers, namens de zeven gemeenten Midden-Limburg (Maasgouw, Echt-Susteren,
Roerdalen, Roermond, Leudal, Nederweert, Weert) nodig ik u uit voor deelname aan een
bijeenkomst over de regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. In deze structuurvisie wordt
de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ voor de
korte termijn en met een doorkijk naar de lange termijn vastgelegd. Vanaf 7 maart a.s. is het stuk
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. In de presentatie wordt ingegaan op de uitkomsten
van de structuurvisie; tevens is er een mogelijkheid om vragen te stellen. De bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 27 maart a.s. van 19.00-21.00 uur bij Congrescentrum Het Forum,
Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond. In verband met de organisatie vernemen wij graag uiterlijk
20 maart a.s. of wij op uw komst mogen rekenen. Uw aan- of afmelding kunt u doorgeven via
iris.donkers@roerdalen.nl. Theo zal een afmelding sturen. Het bestuur zal de website
www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken en eventuele vragen/ideeën (via het secretariaat) stellen.
Mailwisseling met VIA Leudal, Platforms Gemeente Leudal. Betreft; Bezorgklachten VIA Leudal;
Er zijn problemen met de bezorging van Via Leudal. Daardoor krijgen niet alle dorpsbewoners de
informatie, waarvan wij vinden dat dit wel bij hen terecht moet komen. We denken daarbij aan de
gemeentelijke informatie en ook de parochie berichten. Vooral de gasten van het Inloophuis
(Seniorenvereniging) klagen hierover. Het is ons bekend, dat de weekkrant ook online te lezen is,
echter de genoemde doelgroep (Senioren), hebben niet altijd de mogelijkheid om iets online te
bekijken. Vervolg afgesproken tijdens behandeling actie puntenlijst.
Mail Mat Winkelmolen (Lid Werkgroep Buitengebied) Afmelding als lid van de werkgroep. Marnix
stuurt een bedankje richting Mat. Theo zal een persbericht laten uitgaan, met een oproep voor
uitbreiding in de werkgroepen Buitengebied, Kermis en Bestuur.
Mail Nieuwsbrief IKL maart 2019 Onderwerpen; Tips voor meer natuur in je eigen tuin |
Dorpsgaard in Stein | Samenwerking IKL en Waterschap Limburg. Via Marnix doorgezonden aan
werkgroep Buitengebied.
Mail van Peter Stevens, Gemeente Leudal, Onderwerp; Stand van zaken Ellerbrug. “Op
woensdag 3 april start de fa. Landheer Infra met het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de
Ellerweg tussen de bebouwde komgrens van Ell en de Grathemerweg. De toplaag van het asfalt
wordt over een breedte van 1,50m aan weerszijden van de weg, vervangen door rood asfalt. De
werkzaamheden worden naar verwachting op woensdag 10 april afgerond.” Theo zal in overleg
met Roy, zorgen voor een publicatie op de website.
Mail van Math Hendrikx, Goede Doelen Ell. Onderwerp; terugbetalen gemaakte kosten Goede
Doelen Ell. Fons zal een reactie sturen aan Math Hendrikx.
Mail van Marnix van der Kruis aan bestuur Dorpsraad Ell. Onderwerp Milieupark Niesstraat Ell,
een voorstel voor een schets en toelichting voor de herontwikkeling van het milieupark. Eventuele
aanvullingen en of wijzigingen graag doorgeven. Indien het bestuur akkoord gaat met de inhoud,
dan wordt dit verstuurd aan de Gemeente.

6. Vaststelling van de jaarcijfers. Fons zal een kopie van een getekend bestuursakkoord
jaarrekening sturen aan het bestuur.
7. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt. Fer gaat een potentiële
kandidaat persoonlijk vragen.
8. Stand van zaken werkgroepen:
•

Vraag over de Poll op de website; kunnen we als bestuur een terugkoppeling krijgen?
Momenteel zien we het percentage (%) aangegeven. Kan de webmaster aangeven het aantal
stemmers wat tijdens de meest recente peilers hebben deelgenomen? En kunnen stemmers
ook nog suggesties invullen n.a.v. de betreffende poll? Theo zal deze vragen neerleggen bij
Roy.
Als nieuwe poll doen we het volgende voorstel:
0 Ik ben tevreden met het huidige milieuparkje;
0 Nee, het is schandalig hoe het er bij ligt.
0 Ja, het is prima zo.
0 Meer containers, er zijn er te weinig.
0 Het hele gebied (omgeving) verdient een opwaardering.
0 Er moeten ondergrondse containers komen.
0 Gemakkelijk zo’n ‘dumpplaats’ midden in het dorp.
Andere suggesties kunnen doorgestuurd worden naar secretariaat@dorpsraadell.nl o.v.v.
naam en telefoonnummer.
Als de suggestiestroken op de brug Kelpen-Oler en Ell zijn aangelegd, dat kunnen we hier
een vraag stellen, in een vervolg poll. Theo geeft het bovenstaande door aan Roy.
Stichting Wonen in Ell: Morgen wordt binnen het college van B&W de 10 (blijvende)
bouwcontingenten (bouwtitels) besproken. Het is nu nog onduidelijk of het daarna nog binnen
de gemeenteraad ingediend moet worden. De Stichting houdt de vinger aan de pols.
De Werkgroep Kermis is bij elkaar geweest. De doelstelling is geformuleerd. De werkgroep
gaat voor een traditionele kermis. Er zijn contacten gelegd met de basisschool en de BMV.
Hier vandaan komen er positieve geluiden. Hans Triepels is contactpersoon met de
kermisexploitanten. Frans gaat contact opnemen met het Jeugdwerk. De volgende
vergadering is op 28 maart gepland. De huidige werkgroepleden geven aan, dat zij hun rol
tijdelijk vervullen.

•
•

9. Rondvraag / mededelingen:
Fer;
•

Heeft vragen binnen gekregen over een verkeersplan en de verkeersveiligheid vanuit zowel
Hunsel als Ell, richting het nieuwe voetbalterrein in Kelpen-Oler. Fer zal hierover in overleg
treden met Ed Heijkers (Voorzitter Voetbalclub).

10. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 15 april 2019.

