Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 18 november 2019.
Aanwezig: Fer, Marnix, Frans en Theo. Afwezig: Fons met bericht van verhindering.
Er wordt vooraf door het bestuur een Inloopbijeenkomst accommodatiebeleid Leudal in
Grathem bezocht. De gemeente Leudal werkt aan een toekomstbestendig
accommodatiebeleid. Hiervoor organiseerden zij dorpsbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten dachten inwoners mee over het accommodatiebeleid in hun dorp. De
opbrengst en vertaling daarvan in een concept accommodatiebeleid werd gepresenteerd
tijdens een tweetal inloopbijeenkomsten. We bezochten de bijeenkomst in Grathem, waar ook
vertegenwoordigers van de dorpen Baexem, Ell, Grathem, Haler, Hunsel, Ittervoort, KelpenOler en Neeritter aanwezig waren.
1.

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

2.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 30 september 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.
• Werkgroep groenvoorziening; Het bestuur heeft wel een paar gegadigden gevonden, door
hen persoonlijk te benaderen. Namen van deze potentiële kandidaten staan in de
actielijst. Ook hebben we het belang voor een opwaardering van de groenvoorziening,
tijdens de jaarvergadering aangegeven.
• Herontwikkeling van het milieupark en de parkeerplaats, gelegen aan de Niesstraat in Ell.
Op maandag 4 november was er een bijeenkomst met o.a. Lars Helwegen waarbij we ons
voorstel hebben besproken. De tekening van ondergrondse leidingen en kabels werd
beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn belang, om de exacte locatie mede te kunnen
bepalen waar de ondergrondse containers gaan komen. Ook de aanwezigheid van bomen
is een aandachtspunt. We zien ook mogelijkheden in de omgeving van de bushalte,
daarover moet dan overeenstemming bereikt gaan worden met Arriva.
• Nieuwjaarsbijeenkomst; We bespreken of we dezelfde opzet willen. Samen met één of
meer andere organisaties. Ander moment bijvoorbeeld vrijdag- of zaterdagavond of de
zondagochtend. We besluiten, dat we ook de komende bijeenkomst op maandagavond
beleggen. Deze zal zijn op maandag 6 januari van 20.30 tot 22.30 uur. Theo zal de datum
vastleggen bij BMV Ellenhof. Theo zal aan Fons vragen om hiervoor weer een subsidie uit
het Fonds Maatschappelijke Activiteiten bij de gemeente aan te vragen. Verder regelt
Theo een uitnodiging (ontwerp via Roy) en de verspreiding daarvan.

4. Ingekomen post:
• Mail van Henny Heijkers, Onderwerp Hondentoiletten; De foto's spreken voor zich. Het
blijkt dat niet iedere hondenbezitter de ontlasting van zijn eigen hond opruimt. Is het
mogelijk om bij de hondentoiletten. Van de hondenbelasting, vuilnisbakken met zakjes te
plaatsen. Een andere vraag: is het een idee om voor het dorp een garageverkoop te
organiseren. Reactie vanuit het secretariaat van de Dorpsraad; Bedankt voor je reactie.
Heb je graag dat we dit onderwerp aan de orde brengen tijdens onze Jaarvergadering
komende vrijdag? Volgens mij hoeft de hondenbezitter, de ontlasting niet op te ruimen,
mits dit wordt achtergelaten in het hondentoilet. De bestrijding of opruiming van
hondenpoep, gebeurt door de gemeente. En wordt betaald uit de opbrengsten van de
hondenbelasting. Als je wilt kan ik dit exact navragen bij de gemeente. Zal ik dit doen? Je
andere vraag over de garageverkoop; dit gebeurt al in diverse dorpen in de omgeving. Dit
is echt een activiteit van een buurtvereniging. Ik weet niet in welke straat je woont, anders
kan ik je het adres van de betreffende buurtvereniging doorgeven. Deze staan ook op
onze website, zie https://www.dorpsraadell.nl/vereniging-categorie/buurtvereniging/ Kun je
hiermee vooruit? Reactie van Henny Heijkers; Dankjewel voor het antwoord. Het is al fijn
dat de hondenpoep niet op straat ligt en dat de zakjes in het hondentoilet liggen. Maar het
is geen gezicht en als er vuilnisbakken zouden zijn dan ziet het er netjes uit en hoeft de
gemeente alleen de vuilnisbakken te legen. Ik kan me voorstellen dat deze vraag niet op
de jaarvergadering thuis hoort, maar het is toch fijn als wij met z’n allen Ell schoon en
netjes houden. En ik zal het idee voor een garageverkoop voorstellen in onze buurt. De
secretaris stuurt de mail door aan Lars Helwegen, Adviseur Groen, Natuur & Landschap /
Ynnovator / Secretaris OR Gemeente Leudal, Zie onderstaande mailwisseling. Het klopt
toch dat opruiming van hondenpoep (in een hondentoilet), gebeurt door de gemeente?
Het plaatsen van vuilnisbakken, lijkt ons een goed idee. Scheelt wat werk voor de
gemeente en het ziet er wat netter uit. In de bijlagen de foto's die Henny Heijkers ook nog
meestuurden. Reactie van Lars Helwegen; Het schoonmaken van de hondentoiletten
wordt inderdaad door de gemeente Leudal gedaan (door het Serviceteam). 1 keer per
week moeten de hondentoiletten opgeruimd worden, waarbij de aanwezige
hondenpoepzakjes en de niet opgeruimde hondenpoep wordt verwijderd en het
hondentoilet wordt dan ook geharkt en geëgaliseerd. Daarnaast wordt 2 keer per jaar het
zand in de hondentoiletten vervangen. Ik zal even bij mijn collega Marcel Esser, die gaat
over het gemeentelijk hondenpoepbeleid, vragen of hij kan reageren op uw verzoek bij de
hondentoiletten in Ell een vuilnisbak te plaatsen. Van Marcel Esser kregen we de
volgende reactie; 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.
Reactie vanuit Secretariaat; Bedankt voor je reactie. Het onderwerp wordt besproken
tijdens onze komende bestuursvergadering op 18 november. Daarna kan ik er op
terugkomen. Aanvullend mailbericht gestuurd naar Henny Heijkers;

•

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.
Ik ben benieuwd naar je eventuele aanvullingen. Reactie vanuit Secretariaat aan Marcel
Esser (hierin zijn de antwoorden van Henny Heijkers en ook het bestuur verwerkt); 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; Fijn dat jullie de uitnodiging aan huis willen
verspreiden! Ik heb op de website www.samenleveninleudal.nl een aanmeldknop laten
maken en in bijgevoegde uitnodiging aangegeven dat mensen zich via de site aan kunnen
melden. Ik heb ook de vraag voor het invullen van de vragenlijst daarvoor weggehaald
omdat je aangeeft deze vanavond naar de verenigingen te sturen. Is dit voor jullie een
prima oplossing? Er is over en weer mail contact geweest. Onder andere omdat er door
wijziging van het beleid bij de gemeente Leudal, zij niet meer kopieerwerk voor ons
verrichten. We hebben als dorpsraad besloten om deze in kleur (op onze kosten) te
kopiëren. We hebben de flyer gecombineerd met een oproep over de bijeenkomst met
betrekking tot het vervolgproces accommodatiebeleid.

•

•

•

Mailwisseling gericht aan Platforms (Mikel van Aarssen), Onderwerp Kopieerverzoek flyer
Jaarvergadering. Mikel heeft deze vraag neergelegd bij de Repro afdeling van de
gemeente. Het verzoek wordt afgewezen, omdat hier geen budget voor beschikbaar is.
En de gemeente wil hierin één lijn trekken, omdat er ook van andere instellingen en
verenigingen soortgelijke verzoeken binnen komen. Dus voor Dorpsraden wordt hierin
geen uitzondering gemaakt. (Vorige jaren was dat geen punt; Vic Pennings regelde dit in
2018 nog voor ons. En daarvoor liep dit via Joris Snoeren). We hebben als dorpsraad
aangegeven teleurgesteld te zijn in dit besluit, zeker omdat we dit verzoek in een
combinatie flyer met de gemeente (Vervolgproces accommodatiebeleid op 29 oktober)
hebben verzocht. In latere mailwisseling kwam het volgende aan de orde; Hierbij willen
we graag jullie uitnodigen voor het bijwonen van de Jaarvergadering van de Dorpsraad Ell
op dinsdag 22 oktober. Meer informatie staat in de bijlage. Dit is de flyer die we
verspreiden in het dorp. We stellen het op prijs, als ook vertegenwoordigers aanwezig
kunnen zijn vanuit het college. Vorig jaar waren er vanuit de Gemeente Leudal twee
wethouders aanwezig. Het betrof de heren Robert Martens en Mart Janssen. Zij hebben
toen een actieve rol gespeeld tijdens de bijeenkomst, door de aanwezigen te informeren
over ontwikkelingen waar de gemeente Leudal het dorp Ell graag bij wil betrekken. Vorige
maand hebben wij mevrouw Désirée Schmalschläger al uitgenodigd. Helaas bleek de
burgemeester verhinderd. We willen jullie vragen, deze uitnodiging voor te leggen aan de
betreffende college leden. Bij navraag kregen we alsnog onderstaande reactie; Helaas
moet ik ons afmelden voor de vergadering van vanavond. Excuses hiervoor. Reden voor
onze laatste afmelding is dat we tot vandaag druk bezig zijn geweest om toch een
(bestuurlijke) afvaardiging te kunnen zenden. Echter de combinatie van de vergadering
commissie Fysiek, regionale overleggen en ook de avonden van het accommodatiebeleid
maakt dat het niet lukt om vanavond bij jullie aanwezig te zijn. Deze overleggen staan al
langer in de agenda, maar we zijn tot vandaag druk geweest of hierin ruimte gecreëerd
kon worden. Helaas is dat niet gelukt. Daarnaast wil ik jullie mededelen dat vandaag in
het college is afgesproken jullie financieel tegemoet te komen voor de gemaakte
drukkosten voor de flyers. Ik ga aan de slag om te kijken hoe we dit op een goede manier
kunnen afronden. Daarover ga ik nog contact met jullie opnemen. Wij wensen jullie
vanavond een vruchtbare vergadering toe. Fer zal vragen of Fons de factuur van de door
ons gemaakte kosten kan doorsturen aan de gemeente.
Mailwisseling met Lars Helwegen, Adviseur Groen, Natuur & Landschap / Ynnovator /
Secretaris OR Gemeente Leudal, Onderwerp Milieupark Niesstraat Ell; “De gemeente
Leudal heeft besloten om niet verder te gaan met de aankoop van de grond van de
parochie in Ell, grenzend aan de parkeerplaats. Ik stel voor dat we even (ter plaatse) bij
elkaar komen om de huidige situatie te bespreken. Bekeken kan dan worden op welke
wijze we eventueel toch (een gedeelte) van de plannen van de Dorpsraad Ell kunnen
realiseren.” Als datum wordt gekozen 4 november, 17:00 uur.
Mailwisseling met Marlène Koolen uit Ell, Is er een mogelijkheid om jeu de boulebaan op
het speelveldje bij Kunnenbeemd te creëren? Persoonlijk denk ik dat jeu de boules een
mooie sport en aanvulling kan zijn in een ouder wordende maatschappij. Het kan
laagdrempelig zijn en brengt mensen op een actieve manier bij elkaar. Misschien ook iets
voor de seniorenvereniging? De plek (Kunnenkoelveldje) lijkt mij geschikt, omdat dit ook
voor veel mensen in de wandelroute rondom de bus ligt. Mensen zien dit dan eerder en
zullen misschien ook eerder even komen kijken en meedoen. Er staat al een mooi bankje
waar je tussendoor kan rusten. Vanuit het secretariaat sturen we de volgende reactie; we
vinden dit een sympathiek idee. We houden dit in gedachten. Mogelijk willen we dit
meenemen met de uitvoering van de herontwikkeling van het milieupark gelegen aan de
Niesstraat. Of op een andere locatie binnen de bebouwde kom.

•

•

•

Mailwisseling met Jos Strous, Onderwerp 29 oktober accommodatiebeleid: meedenk
avond, inspraakavond voor inwoners en verenigingen en meer. “Ik was vanavond bij de
Algemene Ledenvergadering van OOG Leudal (Overleg Orgaan Gemeenschapshuizen
Leudal). Een adviseur van bureau negen informeerde de bijeenkomst over het proces dat
tot nu toe is gelopen om te komen tot nieuw accommodatiebeleid in de gemeente Leudal.
Toevallig kwam in de presentatie het dorp Ell als voorbeeld naar voren. Er werd gedeeld
hoeveel culturele verenigingen er waren, hoeveel sport verenigingen, hoeveel jeugd er is,
hoeveel senioren er waren en nu zijn en straks komen enz. Bij dat alles werden vragen
gesteld zoals: Hoe kijk je aan tegen deze ontwikkeling, wat betekent dit volgens jou voor
de voorzieningen, wat betekent dit voor het accommodatiebeleid, enz. Voor het bureau is
het enorm belangrijk dat men veel input krijgt van de burgers maar ook van instellingen en
verenigingen. Ik was blij dat ik vandaag de uitnodiging kreeg voor de Jaarvergadering (22
oktober) van de Dorpsraad en dat een uitnodiging voor 29 oktober op de achterzijde was
afgedrukt. Een plus punt voor Ell, want vanavond was dezelfde avond in 2 andere dorpen.
Niet overal is men er actief mee omgegaan. Dat zullen ze merken aan de opkomst. Ik ben
zelf vanaf 28 oktober 2 weken (voor werk) in Hannover. Ik hoop dat zowel de Dorpsraad
alsook de BMV ertoe kan bijdragen dat er voldoende mensen meedenken over het
accommodatiebeleid. Volgens mij staat er wat op het spel. En volgens mij hebben we in
Ell op onderdelen meer deskundigheid dan bureau Negen. Ik hoop dat beide organisaties
door hun aanwezigheid een positieve bijdrage kunnen leveren aan een goed verloop van
de avond op 29 oktober.”
Mail van Marc Jacobs, Medewerker Groenbeheer Gemeente Leudal, Onderwerp
Kerstboom in de kern. Ook in 2019 is er de mogelijkheid een verlichte kerstboom in de
dorpskern te (laten) plaatsen. Eigenlijk dezelfde regeling als afgelopen jaren. De bijdrage
is bij deelname € 125,00 en deze wordt uitgekeerd in januari 2020. Zie de bijlage voor alle
voorwaarden en informatie. Indien u deelneemt graag vermelden welke kern en wie de
contactpersoon is. De reactie vanuit de Dorpsraad Ell: Kerstbomenactie; hiervoor melden
we ons aan. We gaan de Kerstboom op zaterdag 7 december plaatsen. Als
contactpersoon zal ik fungeren. Ik ben bereikbaar via dit e-mailadres en verder via 0655825149. Onze voorzitter Fer Koolen zal met de toezichthouder van de gemeente
Leudal, dhr. Van Herten contact opnemen betreffende de sleutel van de
stroom/evenementkast op het Scheijmansplein in Ell. De telefoonnummers van dhr. Fer
Koolen zijn 0495-552302 / 06-55703344.
Uitnodiging van Dorpsraad Hunsel Oos Dorp Secretariaat: Fenna Kursten, Aan
dorpsraden en dorpsoverleggen van Ell, Haler, Ittervoort en Neeritter, Hierbij een nieuwe
uitnodiging voor de kennismaking en verkenning van mogelijkheden voor samenwerking
in de regio. Enkele jaren geleden hebben we elkaar gesproken om kennis te maken en de
mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Inmiddels zijn er de nodige
veranderingen geweest in zowel de samenstellingen van de verschillende
dorpsplatformen, als in de thema’s die er spelen. Tijd voor een nieuwe kennismaking dus!
Graag nodigen wij jullie uit om (vernieuwd) kennis te maken als dorpsplatformen - hoe zijn
de verschillende dorpen georganiseerd en welke thema’s zijn actueel per dorp. Mogelijk
zijn er thema’s, die in meerdere dorpen spelen, waarop we de krachten kunnen bundelen
en we elkaar kunnen versterken. Datum: maandag 4 november 2019. Aanvang: 19.30u.
Locatie: Café Anno 1610, Jacobusstraat 4, Hunsel. We hopen dat jullie dit ook een goed
startpunt vinden voor de verdere samenwerking in de toekomst. Vanuit de Dorpsraad Ell
hebben Fer, Fons en Theo deelgenomen. Inspirerende bijeenkomst gehad met
dorpsraden van Ittervoort, Hunsel, Haler, Neeritter en Ell. Belangrijke conclusie; de
inspiratie en communicatie vanuit Gemeente Leudal schiet tekort. Samen nodigen we de
gemeente van harte uit om hierover van gedachten te wisselen. Fer zal het twitterbericht
doorsturen aan Theo. Theo zal dit ter kennisname doorsturen aan de deelnemers van het
overleg op 4 november.

•

•

Mail van Kevin Relouw, Vereniging Kleine Kernen Limburg, onderwerp proces rondom
herbestemming en de mogelijkheden met een kerkgebouw. “In het verleden ben je
aanwezig geweest bij een bijeenkomst van Vereniging Kleine Kernen Limburg met als
thema Kerken op 10 oktober 2018 (Voormalige Gemmakerk in Sittard-Geleen) en/of op 1
december 2018 (voormalige Norbertuskerk in Horst). Ook dit jaar organiseren we weer
een bijeenkomst om het met elkaar te hebben over herbestemmen van kerken. De
bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 30 november in woonzorgvoorziening Elisabeth-Stift
(voormalig Klooster) te Kerkrade. Ook voor deze bijeenkomst ben je natuurlijk weer van
harte uitgenodigd! Inhoud van de inspiratiesessie. In de werksessie van 1 december 2018
hebben we met elkaar gesproken over hoe een proces rondom herbestemming vorm te
geven en de mogelijkheden met een kerkgebouw. Dit jaar willen we, net als tijdens de
bijeenkomst in Horst op 1 december, inspirerende voorbeelden delen over de
mogelijkheden met kerkgebouwen maar vooral hoe een aantal initiatiefnemers de
samenwerking met alle partijen organiseren. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
Allereerst laten we de gastheren van het voormalige klooster Elisabeth Stift aan het
woord, We krijgen uitgelegd welke ontwikkelingen er landelijk gaande zijn met betrekking
tot herbestemming van kerken, bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen van
kerkenvisies. We krijgen uitgelegd hoe ze in Noord-Brabant de samenwerking op
provinciaal niveau aan het vormgeven zijn, We gaan in kleine groepen met elkaar het
gesprek aan waarbij we initiatieven uitnodigen die bezig zijn (geweest) met het
herbestemmen van een kerk, ter inspiratie en om vragen te stellen. We sluiten af met een
rondleiding over het voormalige kloostercomplex Elisabeth Stift.” Marnix neemt deel aan
deze bijeenkomst. Mail van Vereniging Kleine Kernen Limburg, Onderwerp Uitnodiging
Inspiratiesessie Herbestemming Kerken 30-11. Gezamenlijke vergadering VKKL-Spirato.
Algemene Ledenvergadering van VKKL plaats. Het doel is om leden bij te praten en te
stemmen op ingebrachte voorstellen. Na de ledenvergadering volgt een inspiratiesessie.
De onderwerpen zijn;
- De gastheren van het voormalige klooster Elisabeth Stift in Kerkrade.
- VKKL, over de gezette stappen sinds december 2018.
- Har Kuijpers, Provincie Noord-Brabant; over samenwerking bij herbestemming van
kerken.
- Thijs Rutten, Regioadviseur VKKL en via dorpscoöperatie Steingood Beringe betrokken
bij een proces om na te denken over de toekomst van de kerk.
- Cor Gabriëls, over het herbestemmingsproces van de kerk in Kerensheide (Stein) en
Nieuwdorp.
- Vaesrade; van kerk naar dorpshuis.
Mail van Ruud Leeijen, Negen, spelbepalers in beweging, Onderwerp Uitnodiging
Inloopbijeenkomst accommodatiebeleid gemeente Leudal; De gemeente Leudal werkt
aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. Hiervoor organiseerden we
dorpsbijeenkomsten. In een aantal dorpen vinden deze bijeenkomsten nog plaats. Tijdens
deze bijeenkomsten dachten inwoners mee over het accommodatiebeleid in hun dorp. De
opbrengst en vertaling daarvan in een concept accommodatiebeleid presenteren we
tijdens twee inloopbijeenkomsten. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Zie de bijlage
voor de uitnodiging. Tijdens de inloop kun je actiepunten voor jouw en omliggende dorpen
bekijken en hierop reageren. De bijeenkomsten vinden plaats op: maandag 18 november
19.30u-21.30u in Meeting Point Nassaurie Grathem: voor de dorpen Baexem, Ell,
Grathem, Haler, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, en Neeritter. Woensdag 20 november
19.30u-21.30u in d’n Haammaeker in Neer: voor de dorpen Buggenum, Haelen,
Heibloem, Heythuysen, Horn, Neer, Nunhem en Roggel.

•
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Mail van Ruud Leeijen, Negen, spelbepalers in beweging, Onderwerp; Terugkoppeling
bijeenkomst accommodatiebeleid. “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.
Inloopbijeenkomst. De komende periode werken wij een concept accommodatiebeleid uit.
Dit leidt tot concrete actiepunten met tijdsplanning. Wij geven je graag de ruimte om te
reageren op het concept accommodatiebeleid. Daarom organiseren wij een bijeenkomst
waarin we het concept accommodatiebeleid toelichten. Je krijgt hierbij de ruimte om een
reactie te geven op het concept accommodatiebeleid. Zie de bijlage voor de uitnodiging.
De bijeenkomst vindt plaats op: maandag 18 november 19.30u-21.30u in Meeting Point
Nassaurie in Grathem. 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.
Mail van Gilian de Bruijn, Projectondersteuning Ondermijning Gemeente Leudal,
Onderwerp Uitnodiging veiligheidsavonden, “Graag willen we de inwoners van onze
gemeente uitnodigen voor de veiligheidsavonden die wij gepland hebben op donderdag
28 november 2019 en maandag 27 januari 2020 (zie bijlage). Aan jullie het verzoek deze
onder de aandacht te brengen van de burgers in jullie kern.” We hebben een bericht op
onze website geplaatst. Zie https://www.dorpsraadell.nl/veiligheid-raakt-ons-allemaalkom-naar-de-veiligheidsavond/ Marnix gaat hier naar toe. Onder voorbehoud gaat
Mariëlle Hurkmans mogelijk ook mee.
Mail van Lars Helwegen, Adviseur Groen, Natuur & Landschap / Ynnovator / Secretaris
OR Gemeente Leudal, Onderwerp Milieupark Niesstraat Ell; Door een collega ben ik er
nog op geattendeerd dat de parkeerplaats tijdens de kermis in Ell gebruikt wordt voor het
opstellen van de woonwagens van de kermisexploitanten. Dan worden de
verzamelcontainers ook tijdelijk verplaatst naar de voetbalvelden. Als ter plaatse de
verzamelcontainers ondergronds worden aangelegd, is hier waarschijnlijk dan
onvoldoende ruimte voor de woonwagens van de kermisexploitanten. Het is goed om met
jullie burgerinitiatief hier ook rekening mee te houden. Als er jaarlijks een kermis wordt
georganiseerd in Ell moeten we dan ook even kijken of we nog ruimte hebben op/nabij de
parkeerplaats aan de Niesstraat of dat ook gekeken kan worden naar een alternatieve
locatie voor de woonwagens van de kermisexploitanten (met beschikking over stroom en
water). Bedankt voor het meedenken. We hebben morgenavond bestuursvergadering. En
dan komt het onderwerp op de agenda. Mocht het nodig blijken te zijn, dan kom ik er
spoedig op terug. Heb je het volgende ook al meegekregen? “Het aantal laadpunten
voor elektrische auto’s blijft in de kleine plattelandsgemeenten in Limburg achter bij
de vraag. Dat stelt onderzoeks- en adviesbureau EVConsult.” Zie
https://www.1limburg.nl/te-weinig-laadpunten-voor-elektrische-autos-limburg

5. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen.
6. Notulen Jaarvergadering.
Deze zijn in concept klaar. Door tijdgebrek is er geen gelegenheid om deze nog te bespreken.
Komt de volgende keer aan bod. Ook evalueren we dan de Jaarvergadering.
7. Rondvraag / mededelingen:
Theo;
• Het draaiboek voor het plaatsen van een Kerstboom bevat nog een aantal openstaande
actiepunten. Deze zullen worden opgepakt.
• De huidige poll laten we nog staan.
Frans;
• Zal Ron Dekkers bellen om te informeren over een reactie aangaande het accommodatie
beleid.
Fer;
• Heeft mail van Leo Horbach namens Locali - een platform (app) dat inwoners met elkaar
verbindt voor echte burgerparticipatie in het dorp - ontvangen. Deze gaat over de rol van
wijk- en dorpsraden in Nederlandse gemeenten!
• Nieuwsbrief; hier willen we bekendheid aangeven. Door een 'webversie'-link, die in vrijwel
veel nieuwsbrieven gebruikt wordt, kunnen we allerlei onderwerpen belichten. Denk aan
agenda, nieuws, kolom e.d. We willen op onze uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst
er bekendheid aan geven. Op deze manier kan men op een gemakkelijke manier een
abonnement aangaan.
8. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 16 december 2019.

