Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 5 november 2018.
Aanwezig: Fer, Marnix, Theo, Frans en Fons.
Afmelding: Vic Pennings (met bericht).
1.

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

2.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 1 oktober 2018. Ook de notulen van de openbare
vergadering d.d. 23 oktober 2018 worden besproken. Behoudens enkele tekstuele
aanpassingen worden de notulen vastgesteld. Theo zal de notulen (laten) publiceren op de site.

3. Overleg met Werkgroep Website & Online Communicatie (Roy Kuijpers en Roel van de
Mortel). Roel en Roy hebben een bespreeknotitie opgesteld met ideeën en suggesties voor de
website. Onderwerpen die besproken worden zijn; Een eigen account voor de bestuursleden,
Gebruikersaccounts aanmaken voor Verenigingen en Werkgroepen, Gebruikersaccount
aanmaken voor Organisatoren van evenementen, Een vacature-pagina, Suggesties om toe te
voegen aan de kalender (diverse ophaaldagen huisvuil, KCA, oud papier e.d., kerkdiensten enz.),
Bedrijven in de Picture, Partnerpagina, Ticket-systeen voor organisatoren die in de kalender
publiceren, Voorbeelden van de maandelijkse Poll, Nog regelmatiger nieuws toevoegen
(nieuwsberichten, notulen, politieke ontwikkelingen). Het aantal bezoekers aan de site is al goed
te noemen, maar voorgaande suggesties zouden wel een extra impuls kunnen geven. Het kan
ook drempelverlagend zijn. De Basisschool zou de Kerstmarkt kunnen promoten. Ook als de
ijsbaan er weer komt, kan daar aandacht aan gegeven worden. In januari gaan we ook aan de
slag met de nieuwsbrief. We zouden als bestuur, samen met de werkgroep, een mail met een
handleiding kunnen sturen naar alle verenigingen. De bespreeknotitie wordt door Roel gezonden
aan het bestuur. De werkgroep hoort graag met welke onderdelen zij aan de slag kunnen.
4. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de bespreking
van diverse andere agendapunten.
Milieustraat e.o.; Fer heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van Parochie H. Antonius
Abt, waarin onze ideeën kenbaar zijn gemaakt. Het is bespreekbaar om de grond voor dit doel
beschikbaar te stellen. De prijs die gehanteerd gaat worden is de actuele marktwaarde op die
locatie. We zien een rol voor de gemeente hierin. Fer zal dit aan de gemeente kenbaar maken.
Van belang is dat er een uitgewerkt plan onderligt. Daarom zal Marnix het concept voorleggen
aan Jhon van Veelen en hem betrekken in de planuitwerking.
Joris Snoeren; Fer heeft contact met hem gehad. Joris wil nog graag een keertje komen naar een
bestuursvergadering. Fer geeft het mailadres van Joris door aan Theo. Theo zal de komende
vergaderdata doorgeven aan Joris.
Thema-avond: Oude kerk, nieuwe functie?; Marnix heeft op 10 oktober deelgenomen aan deze
bijeenkomst. Is een interessant en actueel thema, waarbij het herbestemmen van kerkgebouwen
centraal staat. Soms is sloop noodzakelijk. Vaak heeft een dergelijk gebouw een
gezichtsbepalende functie voor de omgeving. Een paar suggesties; woningbouw, bibliotheek, of
een andere informatiefunctie, horeca e.d. Omdat er heel vaak sprake is van een monument, is dat
wel een aandachtspunt. Ook moet er recht gedaan worden aan de emoties en belangen van
gelovigen.
5. Ingekomen post:
•

IKL nieuwsbrief oktober o.a. Bijeenkomsten biomassa, Subsidie voor Klein Limburgs Erfgoed,
Snoeihappening Stevensweert. Ter kennisname.

•

Nieuwsbrief VKKL/Spirato/Knooppunt oktober, In deze editie aandacht voor: themabijeenkomst
'oude kerk, nieuwe functie?', oppe koffie oud worden in eigen dorp, verduurzaming Klokkestoel
Heibloem door middelen energiecoöperatie en meer! Ter kennisname.

•

Mail van Birgit op de Laak, Voorzitter Vereniging Kleine Kernen Limburg / Vereniging Spirato
Limburg, onderwerp Aankondiging voorstel tot wijziging statuten VKKL + voorstel tot ontbinding
vereniging Spirato. “Vorige week heeft u de agenda ontvangen voor onze gecombineerde
Algemene Ledenvergadering van aanstaande woensdag 19:15 uur te Sanderbout Sittard (MFC
Sanderbout, Bremstraat 7 Sittard). Onder agendapunt 7b (Toelichting op het voorgenomen
samengaan VKKL en Spirato: Organisatorisch proces) wil het gezamenlijke bestuur van VKKL en
Spirato graag een toelichting verschaffen op het proces van samengaan van beide verenigingen.
Formeel gezien dienen daartoe onderstaande voorstellen ter besluitvorming te worden
voorgelegd: Concreet legt het bestuur van VKKL ter besluitvorming op de ALV aan de leden van
de VKKL het volgende voor: - Voorstel tot integrale statutenwijziging van de vereniging conform
het bijgevoegde ontwerp opgesteld door Metis Notarissen, gevestigd te (o.a.) Peel en Maas. (Zie
bijlage bij deze mail, N.B. de voorgestelde wijzigingen zijn geel gemarkeerd). Concreet legt het
bestuur van Spirato ter besluitvorming op de ALV aan de leden van Spirato het volgende voor: Voorstel tot ontbinding van de vereniging per een januari tweeduizend negentien. Het bestuur is
graag bereid beide voorstellen op de ALV nader toe te lichten.” Ter kennisname.

•

Mailwisseling met Twan Schmitz, Beleidsmedewerker Gemeente Leudal, onderwerp; 75-jaar
bevrijding Leudal, We hebben ter kennisname de mail d.d. 1 oktober ’18 doorgezonden aan Jan
Custers. Reactie Jan op 5 oktober ’18; “Omdat ik in Ell en de rest van de gemeente Leudal niet
officieel d.w.z. met de gemeente op heemkundegebied bezig ben (wel in Maasgouw), kennen ze
mij bij de gemeente niet. Niettemin zal ik Twan even laten weten dat er in Ell geen traditie is m.b.t.
WOII (i.t.t. Hunsel) en dat dit ook niet mijn interesse heeft aangezien er in Ell weinig spectaculairs
gebeurd is behoudens het opblazen van de kerktoren. Ik richt me meer op de 18de en 19de
eeuw.” Op 9 oktober ’18 ontvangen we een reactie van Twan Schmitz; “Bedankt voor uw reactie.
Ik zal ervoor zorgen dat u een korte verslaglegging ontvangt van de avond. Bedankt voor het
doorsturen van de mail naar dhr. Custers, hij is van harte welkom om aan te sluiten.”

•

Mail van Tamara Huffmeijer, gemeente Leudal, onderwerp medewerking Jaarvergadering
Dorpsraad Ell, “Mijn excuus voor de late reactie. Maar denk niet dat wij een presentatie hebben,
ga er maar vanuit van niet. Ik heb pas maandag 22 oktober aan het eind van de dag een
voorbereidingsoverleg met de twee wethouders. Waarschijnlijk hebben we een half uur nodig,
afhankelijk van de interactie natuurlijk.”

•

Mail van Marc Jacobs, Medewerker Groenbeheer, gemeente Leudal, Onderwerp Bloembollenactie en Kerstbomen. Brief en bijlagen over een bloembollenactie en om de jaarlijkse
kerstbomenactie. Voor de bloembollenactie wordt gevraagd op zeer korte termijn te reageren.
Excuses dat het wat kort-dag is, maar goed. Het is een mooie actie. Voor alle details en
bijzonderheden verwijzen we naar de bijlagen. We horen graag van u. De secretaris heeft op 14
oktober ’18 voor beiden aangegeven, hier als Dorpsraad aan te willen deelnemen. Op 15 oktober
kregen we hierop de volgende reactie. Dank voor uw terugkoppeling. Alles is genoteerd. We
melden ons als de bloembollen er zijn (ergens in november). Marnix neemt contact op met de
basisschool. Dit zou een leuke activiteit voor de schooljeugd van Ell kunnen zijn.

•

Mail van ing. L.W.E. Helwegen (Lars), Adviseur Groen, Natuur & Landschap / Ynnovator /
Secretaris OR gemeente Leudal, onderwerp Trapveldje Molenveldweg in Ell. Door de
Buitendienst is het trapveldje inmiddels een paar keer geklepeld, waardoor de ondergrond ook
weer deels is geëgaliseerd. De aannemer neemt het trapveldje nu weer mee met het reguliere
maaien van de gazons. Voorlopig wordt er geen afrastering geplaatst en wachten we even af of
de wilde zwijnen hier nog schade veroorzaken. Vervolgmail van buurtbewoonster Claudia
Hansen, onderwerp Melding 8818 mbt onderhoud gazon-speelveld Breeven te Ell. Gistermiddag
(10-10-18) kwam ik tot de ontdekking dat de zwijnen wederom op bezoek zijn geweest op het
voetbalveldje. Ik heb hierbij wat foto's bijgevoegd. Ze zijn nu al helemaal tot aan het pad geweest.
Bijzonder vervelend voor het veldje maar ook niet prettig als bewoners van de woningen grenzend
aan dit veldje. Hebben jullie naar aanleiding van onderstaande mail nog contact gehad met de
gemeente over een eventuele oplossing om te voorkomen dat de zwijnen het veldje wederom

betreden? Op 14 oktober ’18 hebben we de volgende reactie gezonden; ‘Hartelijk dank voor je
reactie. Afgelopen week kwam onze dorpsgenoot Claudia Hansen tot de ontdekking dat de
zwijnen wederom op bezoek zijn geweest op het voetbalveldje. Zij heeft hierbij wat foto's
bijgevoegd. In de bijlage kun je het volgende nog lezen; “Ze zijn nu al helemaal tot aan het pad
geweest. Bijzonder vervelend voor het veldje maar ook niet prettig als bewoners van de woningen
grenzend aan dit veldje.” Tot zover de reactie van Claudia Hansen. Het leek mij goed je deze
informatie even door te sturen.’ Ook aan Claudia is een bevestiging gezonden. Op woensdag 17
oktober 2018 ontvingen we van Lars Helwegen de volgende reactie; “Erg vervelend dat de wilde
zwijnen weer op bezoek zijn geweest op het trapveldje! Ik laat de toezichthouder de situatie ter
plaatse beoordelen. Verder heb ik contact gehad met de lokale Wildbeheereenheid Grenskant
(WBE). Aangegeven wordt dat de populatie wilde zwijnen wisselt. Ze kunnen in 1 nacht tijd wel 20
km afleggen. Globaal verwacht men dat zich nu een 30-tal wilde zwijnen ophouden in het gebied
Krang/Heijkersbroek. Zowel WBE Grenskant als WBE Hunsel heeft ervaren wilde zwijnenjagers in
huis. Bijna dagelijks houden de jagers elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
probeert men ook wilde zwijnen te schieten.”
•

Mail van gemeente Leudal, Laatste nieuws over programma Buitengebied in Beweging. Ter
kennisname. Ook doorgestuurd naar de Werkgroep Buitengebied.

•

Mail van Pastoor Marcus Vankan en Roel Rijks, onderwerp Project Struikelstenen leudal, U
ontvangt deze mail omdat u binnen de Gemeente Leudal of binnen uw eigen dorp op enigerlei
wijze bent betrokken bij Heemkunde, Geschiedenis of leefbaarheid. Op verzoek van de
Gemeente Leudal hebben wij, Pastoor Marcus Vankan en Roel Rijks, het project Stolpersteine
opgepakt. Stolpersteine (ook bekend als struikelstenen) is een project van de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het
nationaalsocialisme. De kunstenaar brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de vroegere
woonhuizen of onderduikplekken van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd,
vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren aan Joden, Sinti en
Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova's getuigen en
gehandicapten. De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je
hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de stenen zijn, in een messing plaatje,
de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van het overlijden gestanst. Nu is
onze vraag. Heeft u namen van personen (binnen het gebied van het huidige Leudal) die in
aanmerking zouden kunnen komen? Zo ja, dan werken wij graag met u samen om deze personen
mee te nemen in het project. Wij hebben al een lijst van personen in gedachten maar weten zeker
dat we niet compleet zijn. Daarom hebben wij uw hulp nodig! Op deze wijze hopen wij recht te
doen aan de geschiedenis en deze personen de aandacht te geven die zij verdienen. Helpt u
mee? Reactie van Jan Custers; In Ell hebben we geen traditie noch een monument rond de
oorlog. Mij is in ieder geval niemand bekend wiens naam hiervoor in aanmerking zou kunnen
komen.

•

Mail van Vereniging Limburg [vereniging.limburg@prvlimburg.nl], Uitnodiging "Wij zijn Limburg"
Festival donderdag 29 november 2018 van 13.30 tot 19.00 uur (vanaf 18.00 uur netwerkborrel)
Cultuurwerkplaats Zeezicht, Schelsberg 94 te Heerlen. Vooraf aanmelden. Ter kennisname.
Gezien de (te) kleine bestuurssamenstelling, nemen we hier niet aan deel.

•

Mail van Thieu van Lier, Onderwerp Stortplaats Ell met foto’s, “Ter info Vanmorgen heb ik maar
weer eens een melding gedaan van de illegale stortplaats in Ell. (zie foto). Wordt normaal vrij snel
opgeruimd door de gemeente maar ligt het er al voor de 4 e dag en het wordt steeds meer. In de
melding heb ik ook aangegeven dat a.s. dinsdag de openbare vergadering van de Dorpsraad is
en dat dit punt ongetwijfeld aan de orde zal komen. (heb al van iemand gehoord die er vragen
over gaat stellen).” Reactie van Fer; Goed dat er dinsdag vragen komen, er zijn 2 wethouders en
wat ambtenaren aanwezig. Ik heb de foto nog maar eens op twitter gegooid en de gemeente
Leudal in het bericht getagd. Vervolgreactie van Thieu van Lier; Dezelfde stortplaats enkele uren
later!!!! Reactie van Fer; Op twitter heeft raadslid Ria Teluij als volgt gereageerd. Op maandag
ruimt een team van de gemeente de dumpingen van afval op deze plekken op. Helaas zijn er
altijd “afvaltrollen” die het met normen en waarden niet zo nauw nemen. Wil je voor mij in de
gaten houden of dit ook gebeurt maandag…. Reactie van Theo; Vanmorgen heb ik twee

Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Leudal bij de milieucontainers
gesproken. De aanleiding is duidelijk. Zij hebben een adres gevonden van iemand uit Weert. Zij
ondernemen verdere actie. Ik heb waardering uitgesproken voor hun werk en ook voor het feit dat
zij dit op zondagochtend meteen oppakken. Ik heb hen uitgenodigd voor de Jaarvergadering. Een
van hen, is van plan om te komen. Ik heb hem een uitnodiging doorgestuurd.
•

Mail van Bruce van Haasen, onderwerp Jacht Heijkersbroek, “Ik zou graag de jacht op zwijnen in
Heykersbroek op klaarlichte dag door jagers bespreken. In een klein bos waar binnen 50 meter er
altijd een wandelpad is, waar burgers met kinderen en honden kunnen lopen vind ik het discutabel
dat er jagers met geweren rondlopen. Ik heb gesprek gehad met een jager en ik wil niet de
deskundigheid van de jagers in twijfel trekken, maar de kans dat een kogel afketst is klein, maar
hoe weten we zeker dat een zwijn die niet meteen dodelijk getroffen is niet in paniek en blind van
pijn een pad oprent en dat een hond, kind of volwassenen omver rent? Is er geen mogelijkheid
om het bos een tijdje af te sluiten en dan de jagers effectiever hun werk te laten doen?” Omdat
het thema wilde zwijnen in de openbare jaarvergadering besproken zal worden, is de Gemeente
over het bovenstaande op de hoogte gebracht.

•

Mail van Joke Benoit, Werkgroep PR & Communicatie Samen Zorgen Huis Leudal, onderwerp
Informatie Samenzorgenhuis Leudal, “Beste dorpsraad van Leudal – kernen, Als het ‘Samen
Zorgen Huis Leudal’ zouden we graag even uw aandacht willen vragen. Zoals u wellicht weet zijn
we in Baexem druk bezig met het realiseren van het Samen Zorgen Huis Leudal. Een ‘kort bij huis
ziekenhuis’ dat straks zorg biedt aan patiënten uit de gemeente Leudal die eigenlijk niet meer in
het ziekenhuis hoeven te liggen, maar nog niet naar huis kunnen. Daarnaast gaan we ook
respijtzorg aanbieden en komen er enkele kamers voor palliatieve en terminale zorg. We krijgen
straks professionele ondersteuning krijgt van Zorg&Co, CZ, Meditta, Proteion, huisartsen van
Leudal, ziekenhuizen SJG te Weert en Laurentius te Roermond. Maar, zonder vrijwilligers kan het
Samen Zorgen Huis Leudal niet bestaan. Het is een huis van, voor en door de inwoners van
Leudal. We hebben inmiddels zo’n 50 vrijwilligers die al actief zijn in de bouw, tuin, communicatie
of al bezig zijn met de interne opleiding voor zorg en keuken. Maar we zijn op zoek naar nog
zeker 100 vrijwilligers willen we dit project kunnen laten slagen! Omdat u als dorpsraad midden in
de gemeenschap staat, willen we uw hulp vragen bij het werven van de vrijwilligers. Dit kan op
diverse manieren. Zo kunnen wij een presentatie geven, flyer-materiaal aanreiken of
nieuwsberichten met u delen zodat u deze op uw website, nieuwsbrief, Facebook enz. kunt
verspreiden. Graag komen we met u in contact om samen te kijken op welke manier we de
gemeenschap het beste kunnen bereiken. Want ’samen zorgen, daar wordt iedereen beter
van!' Alvast bedankt en we hopen snel van u te horen. www.samenzorgenhuisleudal.nl Op de
website van de Dorpsraad wordt het bovenstaande gepubliceerd. Het betreft een oproep voor
vrijwilligers.

•

Mail van Els Geelen, Onderwerp: Aandacht buitengebied, “Bij deze aandacht gevraagd voor het
straatnaambord ,,de Groos,,. De ene kant verwijst inderdaad naar de Groos, de andere kant
verwijst naar de Paulsstraat. Verwarrend voor taxi, post enz. Hoewel tegenwoordig iedereen rijdt
op navigatie is de ,,naamsgeving,, niet correct. Verder graag aandacht voor de correcte
handhaving van de stankcirkel van de varkenshouderij. Als je in ,,het buitengebied,, meerdere
dagen moet leven met gesloten deuren vanwege een extreme geuroverlast dan krijgen jullie
geheid nog problemen. Probeer dit goed in de gaten te houden en doe eens wat meer
geurmetingen. Groeten en een heel vruchtbare vergadering.” De secretaris heeft het volgende
aangegeven; Bedankt voor je reactie. Wij brengen je opmerking over het straatnaambord onder
de aandacht bij de heer Vic Pennings van de gemeente Leudal. Hij zal zorg dragen, dat dit bij de
juiste afdeling van de gemeente in behandeling wordt genomen. Onze werkgroep Buitengebied
zal je problematiek aangaande de geuroverlast gaan bespreken, tijdens de eerstkomende
vergadering. Het is handig, als je mij nog wat adresgegevens en telefoonnummer van jezelf
beschikbaar wilt stellen. Dit, indien vanuit de gemeente of onze werkgroep, er meer toelichting
gewenst is. Graag ontvang ik nog een reactie. Vervolgreactie van Els Geelen op 20 oktober 2018;
Bedankt voor je mailtje. Aangaande de geuroverlast: ik heb de gemeente aangeschreven en ook
een antwoord gehad…we hebben er notitie van genomen. Als burger kun je de gemeente vragen
wat de uitslag van de geurmeting is geweest/ alsnog wanneer de laatste meting is geweest. Sorry,
maar zelf heb ik sinds het wonen in deze gemeente sterk de indruk dat niemand iets durft te

zeggen of vragen. Of misschien niet weten waar ze met hun vraag terecht kunnen. Sinds we hier
wonen heb ik het probleem van/ geen straatverlichting op de Paulsstraat/ het hebben van een
gevaarlijke weg/ het bestaan van een vuilnisbelt langs de openbare weg met het gevaar van de
bruine rat in de sloot aan de achterkant van de ,,Groos,,. Hierop is keurig gereageerd en netjes in
orde gemaakt. Heb de gemeente hiervoor ook een bedankkaart gestuurd. Kom zelf uit de
agrarische sector en besef dat het thema,,intensieve varkenshouderij,, nogal gevoelig ligt. Reactie
Vic Pennings op 22 oktober 2018; Deze vraag heb ik intern uitgezet bij Marleen Verboeket en Har
Silvrants.
•

Mail van Sharon Bovend’Eerdt, Trainee bestuurssecretariaat gemeente Leudal, Onderwerp
Jaarvergadering, “Wethouders Janssen en Martens zullen morgen aanwezig zijn bij de openbare
vergadering. Via deze weg wil ik graag doorgeven dat wethouder Martens om 21:00 uur zal
arriveren in verband met een andere bijeenkomst. Ter kennisname.

•

Mail (inclusief verslag 15 oktober 2018) van Twan Schmitz, Beleidsmedewerker Gemeente
Leudal, Onderwerp; Verslag brainstormsessie 75-jaar bevrijding Leudal, “Allereerst nogmaals
hartelijk dank voor uw waardevolle inbreng tijdens de brainstormsessie afgelopen week. We
hebben met elkaar een waardevolle dialoog gevoerd over de invulling van 75-jaar bevrijding in
Leudal, er zijn mooie verbindingen gemaakt en veel nieuwe ideeën ontstaan. In de bijlage vindt u
het verslag van deze bijeenkomst. In het verslag staat ook de tijdlijn die we aan het einde van de
avond ingevuld hebben. Deze tijdlijn geeft een mooi overzicht van de initiatieven die in
ontwikkeling zijn, maar laat ook zien dat er nog ruimte is voor toevoegingen. Indien u zelf na
afloop van deze avond het idee heeft om een initiatief op te pakken, of u kent mensen in uw
omgeving die een eigen initiatief willen ontwikkelen of geïnteresseerd zijn om samen te werken
aan een initiatief dan komen wij graag in contact. Vanaf nu is het e-mail adres
75jaarbevrijding@leudal.nl bereikbaar voor alle vragen rondom 75-jaar bevrijding.“

•

Mail van Lia Schouten, onderwerp Steenenbampt, “Ik lees in de berichtgeving dat de
infrastructuur bij Steenenbampt aangelegd wordt na bouw fase 2. Heeft u informatie of er ook een
speeltuintje komt? En zo ja waar op het plan?” (25 oktober 2018) Reactie vanuit het secretariaat;
“Toevallig is via onze voorzitter Fer Koolen het verzoek binnengekomen, dat de bewoners van de
Steenenbampt graag een speeltuintje willen in De Groos. Dit is ook kort aan de orde geweest
tijdens onze bestuursvergadering op 1 oktober jongstleden. Klopt dit zo, of heb je nog
aanvullingen? Een speeltuintje is nog niet ingepland, zover als ik weet. Een en ander, is nu in een
stroomversnelling aan het komen. Dus de wens(en), kunnen wij doorgeven aan de gemeente en
ook aan de betrokkenen van de ontwikkelingen rondom de herstart van de nieuwbouw. Hoe
concreter en duidelijker je de informatie over het wensenpakket kunt aangeven, hoe beter we hier
op kunnen inspelen. Het is handig, als je je adresgegevens en telefoonnummer(s) verstrekt,
mochten wij nog aanvullende vragen hebben. We zien je reactie graag tegemoet. Deze
adresgegevens hebben we op 28 oktober 2018 ontvangen. De wens van een speeltuintje wordt
meegenomen met de oplevering van het project Steenenbampt.

•

Mail van Vic Pennings Gemeente Leudal, Onderwerp; Uitkomsten woningmarktonderzoek tbv
dorpsraden. “Begin 2018 is in alle Midden-Limburgse gemeenten een grootschalig
woningmarktonderzoek gehouden. Hierbij informeren wij u graag over de uitkomsten van dit
regionale woningmarktonderzoek en de lokale verdiepingen per kern. De uitkomsten dienen als
onderlegger voor de actualisatie van de regionale structuurvisie waarin het woonbeleid voor de
komende periode wordt vastgelegd. Woningmarktonderzoek De uitkomsten van het
woningmarktonderzoek geven een actueel inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve
woningbehoefte op regionaal, gemeentelijk én kernniveau. Deze uitkomsten zijn samengevat in
een regionale en een gemeentelijke rapportage. Daarnaast zijn er factsheets gemaakt waarin per
kern de belangrijkste uitkomsten zijn samengevat. Voor de betreffende rapportages wordt
kortheidshalve verwezen naar onze website: https://www.leudal.nl/inwoner/woonbeleid_42625/ De
rapportages, in de vorm van een aantal factsheets van het dorp Ell, zijn gepubliceerd op de
website van de dorpsraad.

•

Mail van Loes Peters/Vic Pennings, gemeente Leudal, Onderwerp; Vanuit Horse Ranch wordt een
mooi evenement voor Pink Ribbon georganiseerd. We hebben dit gepubliceerd op de website.

•

Mail van VKKL-Spirato, Algemene Ledenvergadering Werksessies Herbestemmen Kerkelijk
Vastgoed, Op zaterdag 1 december organiseert Vereniging Kleine Kernen Limburg, in
samenwerking met een breed pallet aan experts, drie werksessies 'herbestemmen en
medegebruik van kerkelijk vastgoed'. Tijdens deze ochtend staan de vragen en uitdagingen waar
initiatiefnemers, inwoners en kerkbesturen voor staan, centraal. Samen gaan we aan de slag om
antwoord te krijgen op de vragen en uitdagingen van deelnemers. 1 december: 09.00 - 13.00 uur,
Huis van de Wijk, Gebroeders van Doornelaan 25, 5961 BA Horst. Hier gaan we niet aan
deelnemen. Marnix heeft op 10 oktober deelgenomen aan een soortgelijke bijeenkomst.

6. Terugblik Openbare Jaarvergadering. We kunnen met een positief gevoel terugkijken. De zaal
was goed gevuld. De zaalindeling was perfect opgesteld. We boden een gevarieerd aanbod van
actuele onderwerpen. Het nieuws over de herstart van Steenenbampt, zorgde voor extra veel
belangstelling. Publiciteit vooraf, via de flyers en de regionale media, hebben resultaat gehad.
Echter de inzet van sociale media (Facebook, Twitter) heeft dit extra versterkt. Ook de
ondersteuning van de website helpt hierbij. Erg veel jongeren waren er niet, toch was het publiek
een goede afspiegeling van de geïnteresseerde dorpsgenoten. Complimenten ontvingen we van
de vertegenwoordigers van de gemeente en ook van belangstellenden van buiten Ell.
7. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt. Alle bestuursleden gaan een
poging doen, om een vervanger te werven.
8. Stand van zaken werkgroepen;
•

•
•

•

•

•

Web team Dorpsraad Ell; Theo zal een aantal voorstellen voor een nieuwe “poll” voor op de
website doorgeven aan Roy. De onderwerpen de komende tijd; Met welke frequentie kijk je op
de website, Kerstboom op het plein, Nieuwsberichten op de website, Ben je aangesloten bij
één van de buurtwhatsapp groepen.
Werkgroep Buitengebied; Er is binnenkort weer een bijeenkomst gepland. De groep zoekt
uitbreiding.
Het bestuur van Stichting Wonen in Ell heeft aangegeven dat er 10 (blijvende)
bouwcontingenten (bouwtitels) moeten komen. Anders komt het plan financieel niet rond.
Deze duidelijke conclusie is kenbaar gemaakt met een brief aan de gemeente. Fons zal deze
brief delen met de bestuursleden.
Voorbereiding plaatsen Kerstboom, datum wordt zaterdag 8 december 2018. Frans gaat
Frank Willems benaderen, hij heeft een exemplaar beschikbaar. Verder worden er diverse
afspraken gemaakt aan de hand van het draaiboek. Theo zal een en ander aanpassen en
rondsturen.
Nieuwjaarsbijeenkomst, datum is maandag 7 januari 2019 van 20.30 tot 22.30 uur.
Uitgenodigd worden vertegenwoordigers vanuit de diverse verenigingen. In principe zijn alle
inwoners van Ell welkom. Ook zullen we andere relaties uitnodigen, bijvoorbeeld vanuit de
gemeente. Theo gaat na of de reservering in Ellenhof is geregeld. Fons gaat een subsidie
aanvraag indienen bij het Fonds Maatschappelijke activiteiten. Fer gaat (jubilerende)
verenigingen benaderen, en hen vragen om zich op de een of andere manier te presenteren
tijdens de bijeenkomst.
Frans gaat de Werkgroep Kermis, samen met Hans Triepels, activeren. Er zal gebruik
worden gemaakt van de website en ook in de nieuwsbrief wordt de actuele stand van zaken
belicht.

9. Rondvraag. Marnix is benieuwd of er al duidelijkheid is over de toekomstige functie van het
voetbalveld.
10. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 10 december.

