Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 21 januari 2019.
Aanwezig: Fer, Marnix, Fons en Theo.
Afwezig: Frans (met bericht van verhindering).
1. Opening vergadering. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Op woensdagavond
30 januari 2019 wordt Vic Pennings een afscheidsreceptie aangeboden in de “Ontmoeting”
(kantine) van het gemeentehuis te Heythuysen. De receptie zal zijn van 18:30 tot 20:00 uur. Fer
zal hier naar toe gaan. Mogelijk gaat Theo mee.
2.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 10 december 2018. De notulen worden 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.
• Stichting Wonen Ell; Er is contact opgenomen met diverse leefbaarheidsfondsen voor een
startkapitaal. Zo is het Oranjefonds ingeschakeld, helaas zonder het gewenste resultaat.
Eventueel komt er subsidie vanuit de Provincie, dit is nog niet duidelijk. Het college van
burgemeester en wethouders is gevraagd in principe medewerking te verlenen aan afwijking
van het bestemmingsplan (én de structuurvisie) voor het toevoegen van 10 permanente
woningen. Gelet op de aard van de gevraagde principemedewerking zal het (voorgenomen)
standpunt van het college ook aan de gemeenteraad worden gezonden. Het VSB fonds is ook
nog een mogelijke optie voor een donatie.
• Nieuwjaarsbijeenkomst; Nadenken over de opzet. Samen met een of meer andere
organisaties. Ander moment i.p.v. de maandagavond. Bijvoorbeeld vrijdag- of zaterdagavond
of bijvoorbeeld de zondagochtend. Agenderen tijdens oktober vergadering.
• Werkgroep Kermis wil binnenkort een startbijeenkomst beleggen. Corrie Koolen wil graag
hierbij aansluiten.
• Bijeenkomst WhatsAppgroepen buurtpreventie; Marnix is hier samen met Pieter Custers naar
toe geweest. Een specialist ondermijning (vermenging van de onderwereld en de
bovenwereld) van de politie, sprak die avond ook over de gevolgen van ondermijnende
criminaliteit en hoe ondermijnende misdaad herkend kan worden door buurtpreventiegroepen.
De burger is namelijk de belangrijkste schakel in het signaleren van ondermijnende misdaad.
Verder heeft de politie een actie gehouden, o.a. in Ell, waarbij inwoners werden geattendeerd
op de laksheid van hun bezittingen. Voorbeelden; openstaande ramen, rolcontainers die
uitnodigend staan, schuren die niet op slot zijn e.d. Dit werd als confronterend ervaren.
Marnix organiseert nog een bijeenkomst voor de inwoners van Ell.
• Problematiek zwijnen overlast aan dorpsrand, is slagvaardig opgepakt. Er is sprake geweest
van een goede samenwerking met alle betrokkenen. Het zwartwildraster is recent geplaatst.
Met dank aan Lars Helwegen van de gemeente Leudal. Op de site hebben we dit met een
bericht gemeld.
4. Ingekomen post:
• Op 11 december naar Lars Helwegen (Gemeente Leudal) het volgende bericht gezonden;
“Gisteravond is dit onderwerp nog kort besproken tijdens onze bestuursvergadering. We zijn blij
dat een en ander opgepakt wordt. We hebben nog een korte vraag; komt er een voorziening in
het raster (bijvoorbeeld een klappoortje of wildrooster), zodat het Heijkersbroek toegankelijk voor
het publiek blijft?”. Lars liet het volgende weten; “Er is inderdaad rekening gehouden met een
doorgang naar het wandelpad. Er komt een klappoortje in het zwartwildraster welke vanzelf
dichtvalt.”
• Diverse mailwisselingen tussen Lars Helwegen (Gemeente Leudal), Marnix van der Kruis,
teamleider Ivo Thijssen (Basisschool De Verrekijker) en Theo van den Berkmortel; onderwerp
Bloembollen-actie, de Buitendienst heeft 1000 bloembollen afgeleverd bij de basisschool. Ook
worden er een drietal bloemen torens beschikbaar gesteld. Naast de bloembollen worden hier ook

de winterviolen ingeplant. Er worden ook foto’s van de activiteit gemaakt. Marnix gaat Ivo vragen
of er foto’s beschikbaar zijn om op de website te mogen publiceren.
• Diverse mailwisselingen tussen Vic Pennings / Peter Stevens (Gemeente Leudal), Vraag
vanuit de Dorpsraad Ell, is of de suggestiestroken (brug) zowel aan de Kelpen-Oler zijde of ook
aan de Ellerkant komen en zo ja of bekend is wanneer dit in invoering komt. Het antwoord komt
neer op het volgende; “De fietssuggestiestroken komen op de gehele route tussen bebouwde kom
en de aansluiting met de Grathemerweg. De werkzaamheden moeten nog worden ingepland,
maar uitvoering staat in ieder geval voor 2019 op de lijst. Ondertussen zijn we ook op pad om te
kijken wat op de Ellerbrug mogelijk is om het voor fietsers beter te maken. We hebben op 7
januari een afspraak staan met Rijkswaterstaat om de oplossingen die we inmiddels hebben
geïnventariseerd en globaal ingepast op de brug, te bespreken en te beoordelen op technische
haalbaarheid c.q. realiteitsgehalte. De vraag over het aanbrengen van openbare verlichting is
betrokken bij het verkeersonderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd met betrekking tot de
fusies van scholen en sportverenigingen.” De Dorpsraad Kelpen-Oler is ook op de hoogte
gebracht.
• Mail van Ingrid Kuijpers, beleidsmedewerker veiligheid Gemeente Leudal, Onderwerp:
uitnodiging bijeenkomst georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Hierbij nodig ik u uit voor een
informatieavond over het thema georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Wanneer: donderdag
7 februari 2019 van 19.30-20.30 uur Waar: raadzaal, gemeentehuis Leudal. Op deze avond zal de
gemeente samen met de politie een presentatie houden over dit onderwerp. Wat is
ondermijnende criminaliteit? Wat is het gevaar? Wat zijn signalen? Waar is gemeente Leudal mee
bezig? Vervolgens wil ik graag met u in gesprek gaan over hoe we dit onderwerp het beste onder
de aandacht kunnen brengen van de burgers. Hoe krijgen wij de burgers betrokken bij dit
onderwerp? Via email laten weten met hoeveel personen u komt. U kunt dit e-mailen naar:
ondermijning@leudal.nl Marnix zal het bestuur van de dorpsraad hiervoor afmelden. En hierbij
ook aangeven, dat we voor de inwoners een bijeenkomst beleggen.
• Mail van Jos Strous, Secretaris Stg. BMV Ell, Onderwerp Afsluiting 2018 en vrijwilligers Eller
verenigingen. Nemen we ter kennisname aan.
• Brief van William van der Kop, Gemeente Leudal. Betreft subsidietoekenning 2019 door de
gemeente aan de Dorpsraad Ell.
• Mail van Thieu van Lier, Onderwerp melding illegale stort, Thieu heeft weer eens een melding
gedaan bij de gemeente over het illegaal storten in de nacht van 23 op 24 december 2018 op de
parkeerplaats aan de Niesstraat. Inclusief foto’s van de dumping. Op 24 december is er vanuit het
secretariaat de volgende reactie gestuurd aan ‘Platforms’ gemeente Leudal; Vanmorgen rond
7.00 uur zijn de containers op het milieuparkje aan de Niesstraat in Ell geleegd. De vrachtwagen
van de Reinigingsdienst Maasland, die dit doet, laat het afval wat er naast wordt gedumpt, liggen.
Dit wordt (meestal) in de loop van de dag door een service wagen van de gemeente Leudal, dan
alsnog opgehaald. Kennelijk is er (nog) geen melding vanuit de Reinigingsdienst Maasland
richting de gemeente gedaan. Het betreffende afval (zie foto’s) ligt er daarom nu nog, en zal
daarom tijdens de kerstdagen er blijven liggen. Het lijkt ons nodig dat er alert vanuit de
Reinigingsdienst Maasland wordt gereageerd, en een melding richting de betreffende afdeling van
de gemeente wordt gedaan. Mocht dit nog niet de gebruikelijke procedure zijn, dan verzoeken we
dit als zodanig in te voeren. Op 7 januari is door Vic Pennings deze mail, intern binnen de
gemeente Leudal, doorgezet. Het blijft een moeilijk vraagstuk. Onze voorkeur gaat uit naar
een ondergrondse vuilcontainer. Dit is een container waar afval in gedeponeerd wordt en die zich
onder het maaiveld bevindt, alleen de vulopening is bovengronds en zichtbaar. Het ziet er in ieder
geval een stuk aantrekkelijker uit. Soms is het verleidelijk om iets naast de container te
zetten. Handhaving en toezicht blijven een vereiste. We blijven attent, om onregelmatigheden te
melden.
• Mail van Peter Stevens, gemeente Leudal, Onderwerp Stand van zaken Ellerbrug. Het is
alweer een tijdje geleden dat we contact hadden over de afspraken die we maakten voor de
Ellerweg en –brug. In het onderzoek naar mogelijke oplossingen op de Ellerbrug is begin
november een analyse met alternatieven opgeleverd door het adviesbureau dat we hebben
ingeschakeld. Het regelen van een gesprek met Rijkswaterstaat om die ideeën te bespreken op
hun realiteitsgehalte is ietwat moeizaam verlopen in de periode er na. Vanmorgen hebben we
echter aan tafel gezeten met Rijkswaterstaat. Daar kwam in ieder geval uit dat geen van de

voorgestelde alternatieven (6 hebben we er in basis bedacht) bij voorbaat technisch onmogelijk
lijkt, maar wel dat het ene in vergelijking met het andere alternatief over heel andere kosten zal
gaan. Ons is ook meegegeven dat bij het ene in vergelijking met een ander alternatief meer
kansen bestaan op het zich voordoen van technische- of uitvoeringsproblemen die we nu nog niet
kunnen voorzien. Van Rijkswaterstaat hebben we de constructietekeningen ontvangen. De
vervolgstap is dat we met behulp van die tekeningen een aantal alternatieven verder laten
onderzoeken op hun mogelijkheden en daar een globale kostenraming van laten opstellen. Met
die info kunnen we vervolgens een afweging maken van wat haalbaar en reëel is. Van het
onderzoek naar de gevolgen van de veranderde mobiliteit vanwege fusies scholen en
sportverenigingen heb ik nog geen voortgang te melden. Dat onderzoek loopt wel in ieder geval.
• Brief van Gemeente Leudal; bevestiging vergoeding plaatsen kerstboom 2018.
•
Brief van Gemeente Leudal; vervanging van werkzaamheden Vic Pennings door Mikel van
Aarssen en Tamara Huffmeijer. Nemen we ter kennisname aan.
• Mailwisseling i.v.m. plaatsing zwartwildraster ter hoogte van de Molenveldweg. Lars
Helwegen (Gemeente Leudal) laat het volgende weten; De gemeente Leudal is ook voornemens
via de website en social media hier aandacht aan te besteden. We bekijken in het voorjaar even
de staat van de grasveldjes, of deze nog hersteld moeten worden.
5. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt. Alle bestuursleden gaan een
poging doen, om een vervanger te werven. Er wordt een nieuwe potentiële kandidaat genoemd.
Deze naam plaatsen we op de actielijst.
6. Stand van zaken werkgroepen;
•
•

Werkgroep Website & Online Communicatie; voorstellen nieuwe poll; Ben jij ook aangesloten
bij één van de BuurtWhatsapp Groepen? & Wil je reclame / weekend aanbiedingen van de
Eller ondernemers op de site?
Het bestuur van Stichting Wonen in Ell heeft 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. Een architect is dit plan aan
het uitwerken. De provincie heeft aangegeven alle medewerking te verlenen die nodig is voor
de planologische verankering van 10 permanente eenheden. Waar we ook rekening mee
moeten houden is, dat het project mogelijk gasloos gerealiseerd moet worden. Vanuit meer
kernen, waar dit soort woningbouwinitiatieven spelen, is er interesse over het verloop in Ell.
Voorbeelden zijn Helden en Hegelsom.

7. Rondvraag
•

Marnix; Meerscholendirecteur Ron Aspers, gaat de basisschool in Ell verlaten. Hij gaat
binnenkort aan de slag met een nieuwe baan in Heythuysen.

8. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 18 februari 2019.

