Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 27 mei 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. 15 april 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.
• Verplaatsen van een bloemtoren/Werkgroep groenvoorziening; De bloementoren, op het punt
Meidoornstraat, Niesstraat en Busstraat, staat pal vóór de open kapel Hoverkruis. Het
voorstel is deze te verplaatsen, meer richting de kerk. De exacte plaats wordt ter plekke
bepaald. Actie Marnix. De bloembakken zijn uitgebloeid en willen we nu vullen met
zomergoed. De nieuwe plantjes, voor de bloemtorens, kunnen we laten sponsoren door de
plaatselijke plantenkwekers. Als tegenprestatie willen we een sponsorbordje plaatsen op of
nabij de bloembak. We denken aan een combinatiebordje. Naast naam/logo van de sponsor,
ook het logo van de Dorpsraad erbij vermelden. Dit voor het bevorderen van de zichtbaarheid,
als Dorpsraad. Actie Marnix/Fer. Het regelmatig water geven, van de drie torens moet nog
georganiseerd worden. Het idee is om ‘buren’ van de betreffende torens te benaderen, die
deze taak op zich kunnen nemen. Ook de seniorenvereniging Ell kunnen we hiervoor
benaderen. Daarnaast kunnen we een oproep plaatsen op de website en de regionale media.
Actie Theo. Een werkgroep zou als taak kunnen hebben, om dit soort zaken op zich te
nemen. Hangbakken met geraniums o.i.d. kunnen ook voor verfraaiing van het dorp zorgen.
De werkgroep zou hierover kunnen nadenken. Fer heeft een potentiële persoon voor in
gedachte, die een en ander zou kunnen gaan oppakken. Actie Fer. Deze werkgroep zou ook
een rol kunnen spelen, bij alle ontwikkelingen en komende activiteiten rondom het milieupark
aan de Niesstraat.
4. Ingekomen post:
• Mail van Lars Helwegen, Adviseur Groen, Natuur & Landschap, Gemeente Leudal,
Onderwerp Milieupark Niesstraat in Ell, De gemeente Leudal is positief over het initiatiefplan
van de Dorpsraad Ell voor de herontwikkeling van het milieupark, gelegen aan de Niesstraat
in Ell. Wel heeft de gemeente Leudal nog wat vragen en opmerkingen over onder andere de
laadpaal, de locatie van de verzamelcontainers, de afstemming met de kerk en het onderhoud
van het gehele terrein. Daarom stellen we voor om samen met de Dorpsraad en eventueel
het Kerkbestuur ter plaatse een overleg in te plannen zodat de Dorpsraad het plan kan
toelichten en wij kunnen adviseren en concrete vervolgafspraken kunnen maken. Bij dit
overleg zijn dan aanwezig vanuit de gemeente de vakdisciplines: verkeer; afvalinzameling;
grondzaken en openbare ruimte.
Op dinsdag 21 mei om 17:00 uur is deze afspraak geweest. Het Kerkbestuur is hiervoor ook
uitgenodigd. Thieu van Lier heeft op 23 april weer eens een melding gedaan bij de Gemeente
over de “stortplaats”. Ná de bijeenkomst op 21 mei is er mailcontact geweest tussen het
Kerkbestuur en de gemeente. We wachten de ontwikkelingen af. IKL heeft een reactie
gestuurd n.a.v. een vraag vanuit de gemeente. Marnix zal deze mail doorsturen en een
reactie geven. In deze reactie zal hij ook aangegeven dat Tom Boonen (heeft destijds
gestudeerd aan de HAS Hogeschool) zich beschikbaar wil stellen voor de realisatie van het
initiatiefplan voor de herontwikkeling van het milieupark. Actie Marnix
• Mailwisseling met VIA Leudal – Reactie van Marcel Noten Mediahuis Limburg, n.a.v.
bezorgklachten, Op de 1e plaats zorgen wij, als uitgever van VIA Limburg, uiteraard ervoor dat
onze weekkrant zo goed mogelijk wordt verspreid. Het klopt dat er in 2018 inderdaad
meerdere bezorgklachten zijn ingediend maar ik ben er ook vanuit gegaan dat deze
bezorgklachten inmiddels en grotendeels naar behoren zijn opgelost. Dat is de werkwijze en
afspraak met onze verspreider dat deze gemelde bezorgklachten zo spoedig mogelijk

•

•

•
•

structureel worden opgelost. Ook gezien het beperkte aantal klachten dat in 2019 nog zijn
binnen gekomen / gemeld, bevestigde deze aanname. Een van de belangrijkste indicators
voor ons zijn de gemelde bezorgklachten. Vandaar mijn verzoek voor het doorgeven van
bezorgklachten wat overigens zeker niet bedoeld was als verwijt. Het houden van
steekproeven gebeurt ook en met name in gebieden/plaatsen waar er herhaalde meerdere
bezorgklachten terug komen c.q. problemen zijn met het vinden van bezorgers. Onze
ervaringen met de verspreider Achterberg in uw plaats is altijd zeer goed geweest. Dat geldt
ook voor de andere plaatsen waar zij als verspreider worden ingeschakeld als bezorger.
Inmiddels is er uitgebreid contact geweest met de verspreider inzake gemelde problemen en
zijn alle verantwoordelijk bezorgers/ouders nadrukkelijk aangesproken om bezorgklachten te
voorkomen. Mocht dit toch onvoldoende zijn dan zullen zwaardere maatregelen volgen.
Inzake servicepunt Spar; is inderdaad zo dat ik hier niet van op de hoogte was. Dit was een
eigen initiatief van deze verspreider. Inmiddels opdracht gegeven om hier een officieel
servicepunt van te maken. Dit dient overigens als alternatief mocht de VIA Limburg een keer
niet correct te zijn bezorgd. Reactie hierop van Fer; Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie.
Fijn ook dat u actie heeft ondernomen op de door mij gestuurde mail. Rondvraag in het dorp
heeft mij geleerd dat veel mensen het melden van bezorgklachten hebben opgegeven met als
argument “heeft geen zin, gebeurt toch niets mee”. Wellicht niet geheel terecht maar het geeft
wel het gevoel weer en dat gevoel komt ergens vandaan. In ieder geval kan dat een reden
zijn dat er weinig klachten binnen komen terwijl het probleem zich nog steeds manifesteert.
Persoonlijk heb ik op mijn laatste schriftelijke klacht op 15 april een standaard bevestiging
gekregen met de belofte dat er contact zou worden opgenomen met de verspreider. Dat heeft
tot op heden niet het gewenste resultaat gehad want sindsdien heb ik de Via Leudal helaas
nog niet mogen ontvangen. Bij mij komt het genoemde gevoel dus inmiddels ook naar
boven.... Heeft niet het gewenste resultaat. De beloofde verspreiding vindt niet plaats. Fer
stuurt nogmaals een mail. Actie Fer
Mail van Marnix van der Kruis aan Bestuur Dorpsraad, onderwerp bloembakken; De
bloembakken zijn bijna uitgebloeid en het zou mooi zijn als deze binnenkort gevuld kunnen
worden met zomergoed. Dit weekend sprak ik Maurice Stals en samen kwamen we tot het
idee om de drie plantenkwekers uit Ell (Verhaag, Stals en Linders) elk een bloembak te laten
sponsoren (in de bak zou dan een klein bordje met hun naam geplaatst kunnen worden).
Zie de afspraken in agendapunt 3 ‘Behandeling actiepuntenlijst’.
Mail van Gert van der Steen namens Mart Jansen Wethouder Sociaal Domein en Welzijn,
Gert is Opbouwwerker en aandachtsfunctionaris vrijwilligerszaken Synthese, Onderwerp
Uitnodiging Startbijeenkomst Programma 'Armoede, minima en schulden' Gemeente Leudal,
Op woensdag 12 juni 2019 - Meeting Point Nassaurie - Nassauplein Grathem - Start
programma om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur), Einde programma uiterlijk 16.00 uur.
Afmelding gestuurd op 20 mei 2019, i.v.m. het tijdstip van de bijeenkomst. Reactie van Gert
van der Steen; Dank voor je reactie en natuurlijk begrijp ik dat dit voor jullie lastig is overdag.
Ik ben graag bereid om het programma een volgende keer in jullie dorpsraad te komen
toelichten als daar interesse voor bestaat. Gezien het thema (armoede) is decentraal werken
in alle kernen van Leudal cruciaal om het programma voor alle inwoners bereikbaar en
beschikbaar te maken. Ik hoor graag of jullie hierover nader geïnformeerd willen worden. De
secretaris zal een mail sturen; “We hebben zeker interesse en willen graag verder
geïnformeerd worden. Er zijn nu nog een tweetal geplande vergaderingen mogelijk (1 juli & 9
september). De bestuursvergaderingen beginnen om 20.30 uur (tot ongeveer 22.30 uur) en
zijn in de BMV Ellenhof. Graag verneem ik je antwoord. En mocht je naar een
bestuursvergadering willen komen, dan verneem ik graag een datum en tijdstip. Dan kan ik je
komst op de agenda plaatsen. Wellicht is het onderwerp ook geschikt om tijdens onze
Algemene Jaarvergadering aan de orde te laten komen. Tijdens deze vergadering komen er
meestal rond de 70 geïnteresseerden. Dus daarmee kun je een behoorlijk aantal mensen
bereiken.”
Antagonist B.V. Factuur Hosting en Domein van de website voor de Dorpsraad en de
verlenging daarvan. Is op 17 mei ’19 afgehandeld.
Mailwisseling i.v.m. trapveldje Molenveld egaliseren en opnieuw inzaaien. De eerste klacht
hebben buurtbewoners al op 29-3-2019 bij de dorpsraad neergelegd. De Dorpsraad heeft

deze direct doorgezet richting de gemeente. De gemeente heeft een opdracht uitgezet bij een
aannemer. Er is nog geen actie met betrekking tot het egaliseren en opnieuw inzaaien
ondernomen. Theo zal dit in de gaten houden. Actie Theo.
• Mail van Ruud Kleinen, Redacteur L1, “Wij zouden dus graag met L1 Radio langskomen bij
de Ellerschans voor het verhaal en een kleine rondleiding op locatie. Collega Rian Moonen
kan naar Ell komen op werkdagen. Tussen 11:00 en 11:40 schakelen we dan een aantal
keren.” Fer zal de adresgegevens van Theo doorgeven aan L1, Theo zal dit oppakken.
• Terugblik bijeenkomst dorpsraden en dorpsoverleggen (DOL) accommodatiebeleid. Op 14
mei was er een bijeenkomst onder leiding van Daniëlle Remy van Negen. Vanuit de
Dorpsraad Ell waren Fer, Fons en Theo aanwezig. Inmiddels hebben we de volgende
documenten ontvangen; Verslag en presentatie, Uitwerking per dorp, Check inventarisatie
aanbod. Na vaststelling startnotitie wordt contact opgenomen hoe verder per dorp, Voortgang
van het proces kan worden gevolgd via www.samenleveninleudal.nl
Betreffende de uitwerking vanuit het dorp Ell; zijn dit de belangrijkste speerpunten;
Wat leeft en speelt er in jouw dorp?
• Herbestemming oude Ellenhof; sociale huisvesting jongeren/ouderen
• Gymzaal upgraden naar sportzaal (competitie voor volleybal is nu onmogelijk) ook meer
mogelijk voor andere binnen sporten en school
• Behoud overige buiten- en binnensporten + accommodaties na fusie voetbalclubs
Bijbehorende maatregelen verkeersveiligheid
Hoe accommodatiebeleid? Rol inwoners?
• Participatie in beheer/onderhoud/exploitatie gewenst. Gebeurt al, maar staat onder druk
vanwege aanbod vrijwilligers. Ook aansturen/besturen is problematisch
• Deelname aan activiteiten stimuleren
• Gebruik van de faciliteiten die er wel zijn
Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Stimuleren/entameren nieuwe initiatieven (aantal kansen) uit/in het dorp
• Organiseren/faciliteren van overleggen/processen
• Aandacht voor alle bevolkingsgroepen
• Informeren van gemeenschap over zaken m.b.t. leefbaarheid van bijvoorbeeld (lokale)
overheid, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld bank, gezondheidszorg, woningbouw)
Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande
overleggen?
• Aansluiten bij bestaande overleggen: bestuursvergadering (maandelijks) en algemene
vergadering dorp (oktober)
Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• Krimp (behoud faciliteiten voor de jeugd bv. school)
• Samenwerking tussen sport/cultuurverenigingen
Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Duidelijkheid, richting, draagvlak
• Voldoende voorzieningen in alle kernen
Wat als we niets doen?
• Voortzetting huidige situatie
Frans hierover; “Wij zijn een groeikern. Denk dan ook dat er in Leudal MEER naar de
Individuele kernen gekeken moet worden en zeker niet op basis van grootte. Als je kijkt naar
de kernen Ittervoort, Neeritter, Haler, Hunsel en Ell, dan zijn er naar verhouding weinig
indoor sportaccommodaties. Bekijk je geografisch over de gehele gemeente Leudal, dan is de
spreiding niet optimaal. Ik wil het belang van een grote(re) sportzaal nog eens benadrukken
voor volleybalactiviteiten.”
Theo van met Daniëlle Remy van Negen overleggen of bovenstaande informatie gedeeld kan
worden op de website van de Dorpsraad.
5. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt.

6. Stand van zaken werkgroepen:
•

•
•
•
•

Stichting Wonen in Ell: Afgelopen donderdag was er een vervolgoverleg met de Gemeente &
Wonen Limburg. In de maand augustus moet duidelijk zijn, hoever we in het proces kunnen
komen. Er worden concrete stappen gezet. Uitgangspunt is ook om de lokale bouwbedrijven
in te schakelen. Iedere drie weken is er een voortgangsgesprek met Wonen Limburg. Over de
communicatie moeten we nog een logische route bepalen. De continenten zijn toegekend.
Het huidige gebouw is te koop tegen boekwaarde. De bestemming hiervan wordt momenteel
aangepast. Via een Facebook pagina zijn ook de ontwikkelingen te volgen.
Werkgroep Kermis; Binnenkort is er een overleg met vertegenwoordigers van JWE, KVW en
de Basisschool.
Goede Doelen Ell; Fons, Theo en eventueel Fer, zullen binnenkort een afspraak maken met
Math Hendrikx. De voorkeur gaat uit naar een vrijdagmiddag.
Steenen Bampt; op 16 september start het nieuwbouwproject. Er is een eigen website
https://www.steenen-bampt.nl/ en een aparte Facebook pagina waar de ontwikkelingen op te
volgen zijn.
Als nieuwe poll denken we aan het volgende;
In Ell mag meer verfraaiing komen door bloemen of andere groenvoorzieningen;
0
Nee, het dorp is zo mooi en aantrekkelijk genoeg.
0
Ja, het mag best wel wat kleurrijker.
0
Zeker! Het straatbeeld is niet aantrekkelijk door overvloedig onkruid.
0
Ja, ik wil daar wel een bijdrage voor leveren. Bijvoorbeeld meedenken in het
groenonderhoud of het geven van water bij de verschillende bloembakken. Ik stuur daarom
een mail naar secretariaat@dorpsraadell.nl

7. Rondvraag / mededelingen:
Theo; Op maandag 1 juli is de laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie. We sluiten dit
af met een vakantieborrel aan de bar. De leden van de fanfare sluiten dan ook hun seizoen af.
Theo zal hierover met de BMV contact opnemen.
8. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 1 juli 2019.

