Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 30 september 2019.
Aanwezig: Fer, Marnix, Fons en Theo. Gast is Math Hendrikx, Goede Doelen Ell bij agendapunt 1.
Afwezig: Frans met bericht van verhindering.
1.

Er wordt gestart met een vooroverleg met Math Hendrikx, Goede Doelen Actie Ell. Hierbij zijn Fons
en Theo aanwezig, later sluiten ook Fer, Frans en Marnix aan. De Goede Doelen Ell werkgroep
functioneert onder de vlag van de Dorpsraad. Wel geheel zelfstandig, echter de financiële afwikkeling
loopt via de Dorpsraad. De inkomsten van de Goede Doelen Actie in Ell komen via verschillende
externe bankrekeningen binnen bij de bankrekening van de Dorpsraad. Wij stellen voor om een
aparte bankrekening voor de Goede Doelen Actie in Ell te openen. Echter dit kost bijna € 100,-- op
jaarbasis. En dat is jammer, omdat deze kosten moet komen uit de opbrengsten van de Goede
Doelen Actie. Math Hendrikx gaat bij de organiserende werkgroep ‘gezamenlijke goede doelencollecte in de gemeente Leudal’ informeren of via die weg er mogelijkheden zijn.
Het bestuur van de Dorpsraad ziet graag, dat er onder brieven, huis aan huis flyers er een duidelijke
afzender van de Goede Doelen Actie staat. De gegevens van een contactpersoon. Math zegt dit toe.
Ook zal er gebruik worden gemaakt van de website van Dorpsraad. Persberichten, huis aan huis
mailings e.d. zullen voortaan ook geplaatst gaan worden op de website. Kopij kan naar
media@dorpsraadell.nl

2.

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

3.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 9 september 2019. De notulen worden goedgekeurd en
vastgesteld. Theo zal de notulen (laten) publiceren op de site.

4. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de bespreking van
diverse andere agendapunten.
• Werkgroep groenvoorziening; Onze oproep om ‘mee te denken in het groenonderhoud of
bijvoorbeeld het geven van water bij de verschillende bloembakken’, leverden geen resultaat op.
Er waren geen gegadigden. Het bestuur heeft wel een paar gegadigden gevonden, door hen
persoonlijk te benaderen. Namen van deze potentiële kandidaten staan in de actielijst. We gaan
het belang voor een opwaardering van de groenvoorziening, tijdens de jaarvergadering
benoemen.
• ‘IKL subsidieregeling’ kunnen we mogelijk inzetten voor de Jan Govaertsbrug. Betrokken partijen
zijn Waterschap en Gemeenten Leudal & Weert. Er wordt bekeken of de brug verhoogd kan
worden. Marnix heeft de Dorpsraad Swartbroek informatie hierover gestuurd.
• Herontwikkeling van het milieupark en de parkeerplaats, gelegen aan de Niesstraat in 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. Dit hebben wij vernomen vanuit het kerkbestuur.
Als dorpsraad bestuur denken we dat er nog mogelijkheden zijn. Marnix heeft contact gehad met
Peter Stevens (Gemeente Leudal). Lars Helwegen (Gemeente Leudal) zal binnenkort contact met
Marnix opnemen. Ook met Sabine de Jong (IKL) is er contact geweest. We wachten de
ontwikkelingen af. Fer heeft contact gehad met Jan Custers. Het is duidelijk dat de Parochie van
het onderhoud van deze grond af wil. Wellicht wil zij de grond beschikbaar stellen op basis van
gebruik. Een andere bestemming zou een boomgaard o.i.d. kunnen zijn. Jan Custers zal bij het
kerkbestuur nagaan, wat de mogelijkheden zijn.

•

•

•

De wens van een speeltuintje wordt meegenomen met de oplevering van het project
Steenenbampt. We zien een dergelijke voorziening, in combinatie met een wadi. Een wadi is een
voorziening voor de infiltratie van regenwater. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich
kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Meestal is een wadi beplant met gras of biezen.
Een wadi helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij overvloedige
regenval, en draagt bij aan de zuivering van het water. Fons neemt contact op met Petra
Munnecom (Vestrum). Naast in Steenenbampt zou een wadi ook goed passen bij de
herontwikkeling van het milieupark.
Fons en Frans zijn naar de bijeenkomst ‘Vervolgproces accommodatiebeleid gemeente Leudal’
op 25 september geweest. Dit betrof een collectief voorbereidend overleg voor alle dorpsraden.
De gemeente Leudal werkt aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. De
gemeenteraad stelde hiervoor een startnotitie vast. Deze is te vinden op de website
www.samenleveninleudal.nl Veel nieuws was er niet tijdens de bijeenkomst op 25 september.
Vraag die gesteld werd; waarom niet alleen verenigingen met hetzelfde doel (dorpsoverstijgend)
benaderd worden i.v.m. samenwerking, locaties enz. Vanuit dit overleg was er sprake van een
gebrek aan vertrouwen in het vervolg, gezien eerdere pogingen. In de volgende fase spreekt de
gemeente met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarvoor organiseert zij
in ieder dorp een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst actualiseren gemeente, in samenwerking
met ‘Negen, spelbepalers in beweging’, de eerder opgehaalde input. Daarnaast kijkt de gemeente
per dorp met betrokkenen naar het aanbod van accommodaties en de toekomstige vraag. Er
moet meer inzicht komen over de organisatie, bestuur, leegstand en bezettingsgraad van de
diverse accommodaties per kern. In Ell wordt er op 29 oktober een bijeenkomst voor alle
inwoners, verenigingen en organisaties gehouden. De dorpsraad wil het belang hiervan graag
mede onderschrijven. Daarom nemen we de informatie mee met de uitnodiging voor de
Jaarvergadering. Op deze manier kunnen we dan als mede-afzender fungeren. Deze wordt, door
ons, begin oktober huis aan huis verspreid in Ell. Ook gaan we via onze website belangstellenden
nog informeren. Ook zullen we digitaal de uitnodiging versturen naar alle Eller Verenigingen.
Denk daarbij aan sport-, senioren-, muziek-, jongeren-, welzijn-, cultuur- en buurtverenigingen.
Stichting Wonen in Ell; Facebook pagina en de website van de Dorpsraad vernieuwen en te
actualiseren. Dit is een goed idee, wordt t.z.t. opgepakt door Roy Kuijpers.

5. Ingekomen post:
• Mail van diverse verontruste bewoners van de Sebastiaanstraat. Zij vragen aandacht voor
toename van zwaarder vrachtverkeer. Nemen we ter kennisname aan.
• Mail van Dorpsraad Hunsel Oos Dorp; aan dorpsraden en dorpsoverleggen van Ell, Haler,
Ittervoort en Neeritter. Onderwerp; Uitnodiging 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 7 oktober 2019 aanvang: 19.30 uur Locatie: Café Anno 1610, Jacobusstraat 4,
Hunsel. We hopen dat jullie dit ook een goed startpunt vinden voor de verdere samenwerking in
de toekomst. In verband met de organisatie, het verzoek om jullie aan te melden vóór 1 oktober
via info@hunsel.nl.
Reactie vanuit Dorpsraad Ell; “Dank voor de uitnodiging. Op de datum die is gekozen vieren wij
Ell Kermis. U zult begrijpen dat we dan helaas niet aanwezig kunnen zijn.”

•

•

•

•

Mail van Ruud Leeijen, Negen, spelbepalers in beweging, onderwerp Vervolgproces
accommodatiebeleid gemeente Leudal, Bedankt voor jullie aanmelding voor de bijeenkomst van
aankomende woensdag om de dorpsbijeenkomsten voor het accommodatiebeleid van de
gemeente Leudal door te spreken. Daarnaast bijgevoegd de uitnodiging voor de
dorpsbijeenkomst van Ell. Excuses dat deze zo laat pas doorkomt, maar het bleek voor ons een
enorme puzzel om het gepland te krijgen. De bijeenkomst voor Ell is gepland op dinsdag 29
oktober in de Ellenhof. Aankomende woensdag spreken we door wat we op deze bijeenkomst
gaan doen en wat we daarbij van jullie verwachten. Tot woensdag! We zullen aan Ruud Leeijen
het volgende laten weten; “Gisteravond hebben we bestuursvergadering van de Dorpsraad Ell
gehad. We willen graag de uitnodiging (zie bijlage) kopiëren, en samen met de uitnodiging voor
de Jaarvergadering van de Dorpsraad Ell huis aan huis verspreiden in Ell. Dit doen we volgende
week (ná de kermis) van 9 t/m 12 oktober. Nu zien we dat de pdf in de bijlage, de mogelijkheid
biedt, om zich digitaal aan te melden voor de bijeenkomst op dinsdag 29 oktober. Als we deze
flyer analoog verspreiden, dan kunnen belangstellenden zich niet aanmelden. Dit omdat deze
analoog is. Hoe lossen we dit op?
Ik wil jullie uitnodiging morgenavond doorsturen aan de Verenigingen uit Ell. Verder wil ik deze
publiceren op onze site (www.dorpsraadell.nl). Ik zie je reactie graag tegemoet.”
Mail aan Burgemeester Schmalschläger, onderwerp uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad Ell.
Reactie; Bedankt voor uw uitnodiging voor de burgemeester om aan te sluiten bij de
jaarvergadering van de Dorpsraad Ell op 22 oktober. Helaas is burgemeester verhinderd op 22
oktober. Wij wensen u een goede jaarvergadering. Met vriendelijke groet, Rezie Wolters,
Bestuurs- en managementondersteuner Gemeente Leudal. Reactie vanuit Dorpsraad Ell;
Hartelijk dank voor uw snelle antwoord.
Mail van Mikel van Aarssen, Procesregisseur Gemeente Leudal, Aan alle Dorpsplatforms.
onderwerp Verzoek onderzoek gemeentenieuws. De gemeente Leudal vindt het belangrijk dat al
haar inwoners geïnformeerd worden over het gemeentenieuws. Nu en in de toekomst. De
gemeente gebruikt diverse on- en offlinekanalen om het huidige gemeentenieuws te
communiceren aan de inwoners en stakeholders in de gemeente Leudal. Denk aan Via Leudal,
onze website, de nieuwsbrief en sociale media. De gemeente heeft bij onderzoeksbureau
Toponderzoek de vraag uitgezet te onderzoeken op welke manier de inwoners van Leudal het
gemeentenieuws (graag wensen te) ontvangen. Beleid maakt de gemeente niet alleen. Beleid
maakt de gemeente samen. Daarbij is het noodzakelijk om zicht te hebben op de beleving van
onder andere de inwoners in de verschillende kernen van Leudal. Graag verneem ik van u of u
wilt deelnemen aan dit onderzoek en/of u de enquête wilt delen onder de inwoners van uw kern?
Indien mogelijk ontvangen wij graag voor vrijdag 27 september een reactie. U kunt uw reactie
zenden naar: Carolien Emonts, e: c.emonts@leudal.nl, t: 0475 85 95 81. Mochten er nog vragen
zijn, dan kunt u ook bij Carolien terecht. We zullen aan Carolien Emonts het volgende laten
weten; “We willen de enquête delen onder de inwoners van het dorp Ell. Dit doen we op de
website www.dorpsraadell.nl Graag ontvang ik de benodigde documenten, om deze op de
website te kunnen publiceren. Wat verwacht je van de bestuursleden van de Dorpsraad Ell,
betreffende de medewerking aan een onderzoek? Op wat voor wijze gaat dit gebeuren?”.
Uitnodiging feestelijke opening Spar Ell, woensdag 16 oktober 19.00 tot 21.00 uur. Door de
herfstvakantie, zijn een aantal bestuursleden verhinderd. Een vertegenwoordiging zal aanwezig
zijn.

6. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
7. Voorbereidingen Jaarvergadering.
• Gert van der Steen uitnodigen ('Armoede, minima en schulden' Gemeente Leudal) heeft al op 2708-2019 zijn medewerking toegezegd aan het secretariaat.
• Wijkagenten (‘buurtpreventie en ondermijnende misdaad’) uitnodigen; actie Marnix.
• Presentatie ‘Wonen in Ell’ door Fons en/of Jan Custers.
• Stand van zaken Steenen Bampt; Fer wil wat foto’s laten zien. Eventueel toelichting door Petra
Munnecom en/of Dorine Frissen.
• Burgemeester Désirée Schmalschläger is uitgenodigd voor de Jaarvergadering, als toehoorder.
Of om zichzelf voor te stellen; Zij bleek verhinderd.
• Wethouders Gemeente Leudal en eventueel betrokken ambtenaren uitnodigen; actie Theo.
• Tekst flyer Jaarvergadering wordt goedgekeurd. De flyer combineren met een oproep over de
bijeenkomst met betrekking tot het vervolgproces accommodatiebeleid (29 oktober). Theo zal
weer het kopiëren regelen via de gemeente. Verder zal de verspreiding door de gebruikelijke
vrijwilligers gebeuren. Ook wordt er naar de regionale media weer een persbericht verzonden.
8. Stand van zaken werkgroepen:
•
•
•

•

•

Kermis: Frans heeft nog geen contact opgenomen
met Hans Triepels over de voortgang.
Stichting Wonen in Ell: Tijdens de bouwteambijeenkomsten, met de aannemer, architect e.a., is
besloten dat de contouren van het project er anders uit gaan zien. De twee plannen worden
gecombineerd, de linkerzijde van het bouwwerk is voor de senioren en de rechterzijde voor de
jongeren. De financiën worden op een rijtje gezet. Gaandeweg ontstaat er een beeld hoe het
eindresultaat gaat worden.
Buitengebied; In de visie Duurzaam Leudal is de ambitie van Leudal om in 2020 de duurzaamste
gemeente van Midden-Limburg te zijn. Denk aan zonne- en windenergie. Een ander onderwerp
wat besproken wordt binnen de werkgroep is om een beeld te krijgen hoeveel agrarische
bedrijven er nog in Ell zijn.
De nieuwe poll gaat deze keer over de Middenstand in Ell. Theo informeert Roel van de Mortel.
De poll zal ná de kermis op de site worden geplaatst. De poll gaat er als volgt uit zien;
Ik shop / winkel lokaal:
0
Mee eens, is gezellig en ook een ontmoetingsplaats.
0
Mee eens, de lokale middenstand moet blijven.
0
Oneens, ik winkel liever voor de dagelijkse boodschappen buiten het dorp.
0
Oneens, online winkelen (buiten Ell) heeft mijn voorkeur.

9. Rondvraag / mededelingen: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 18 november 2019.

