Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 9 september 2019.
Aanwezig: Fer, Marnix, Fons, Frans en Theo. Gast is Mieke Moons, Coördinator buurtbemiddeling.
1.

Opening vergadering. Fer opent deze eerste vergadering ná de vakantieperiode en heet
iedereen welkom.

2. Toelichting door Mieke Moons, Coördinator buurtbemiddeling, Proteion Welzijn. Zij legt het proces
uit, welke stappen er worden gezet bij het onderwerp buurtbemiddeling. Afgesproken wordt dat
Mieke een artikel voor onze website gaat aanleveren.
3.

Goedkeuring notulen vergadering d.d. 1 juli 2019. De notulen worden, behoudens een kleine
aanpassing, 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; We hebben op de website een peiling gehad met de vraag; “In
Ell mag meer verfraaiing komen door bloemen of andere groenvoorzieningen”. In totaal 43
stemmen werden er uitgebracht. Het merendeel (58 %) gaf aan dat het best kleurrijker mag.
35 % zegt ‘het straatbeeld is niet aantrekkelijk door overvloedig onkruid’. 7 % vindt het dorp
mooi en aantrekkelijk genoeg. 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, naar aanleiding van de oproep in deze peiling. 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.
• De wens van een speeltuintje wordt meegenomen met de oplevering van het project
Steenenbampt. Mogelijk dat Saelmans Makelaardij of de Projectontwikkelaar Vestum hier wat
in kunnen betekenen. Fons gaat dit na.
• Afspraak maken met Math Hendrikx, Goede Doelen Actie Ell. We willen een aantal punten
onder de aandacht brengen. Bij deze afspraak zullen Fons, Fer en Theo aanwezig zijn.
5. Ingekomen post:
• Mail Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Limburg, juli 2019, o.a. VKKL verwelkomt nieuwe
leden, Stevensweert rondt DOP af, Oppe Koffie beheer en exploitatie gemeenschapshuis,
Nieuws uit de Provincie; Informatieplicht energiebesparing, Inschrijving 'onze buurt' loopt nog,
Nadenken over structurele financiering voor initiatieven in het dorp? Lokale fondsen
Nederland, Nieuwe landelijke subsidieregelingen, Symposium dorp zoekt trekker.
• Kunst en Cultuur Leudal enquête. Dit jaar nog willen we als gemeente Leudal komen tot een
goed kunst- en cultuurbeleid. Een beleid dat breed gedragen wordt door leden van
jouw vereniging/instelling en de inwoners van de gemeente Leudal. Een beleid op kunst en
cultuur is wenselijk, zodat we gerichter kunnen sturen, met elkaar de spelregels helder
hebben en nog beter kunnen inzetten op datgeen wat we met zijn allen belangrijk vinden.
Om deze informatie boven water te krijgen hebben we een enquête opgezet om meer te
weten te komen over ons huidige aanbod en wat mensen belangrijk vinden. Ook leggen we
een aantal ideeën, die we hebben rondom kunst en cultuur graag aan jou voor om te horen
wat je hiervan vindt. Met behulp van alle antwoorden kunnen we aan de slag. Graag nodigen
wij jou en jouw leden uit om deze enquête allemaal in te vullen. Hoe meer
meningen en ideeën, hoe beter kunnen we komen tot een goed beleid. Het invullen van de
enquête neemt maximaal 15 minuten in beslag. We vragen uitsluitend inwoners van de
gemeente Leudal. Met de ingevulde gegevens gaan wij vertrouwelijk om, dus laat vooral van
je horen! Onder de deelnemers verloten we VVV-bonnen ter waarde van € 25, -. 0nder de
jeugdige deelnemers verloten we een JBL speaker voor het bedenken van het meest flitsende
idee m.b.t. kunst- en cultuur. Om deel te nemen ga naar de link: bit.ly/KunstenCultuurLeudal
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Mail van Ilse Tindemans, Mantelzorgondersteuner en opbouwwerker Synthese, Onderwerp;
Samen voor een dementievriendelijke Leudal! Vanuit dementievriendelijk Leudal zijn we bezig
om meer bewustwording te creëren rondom dementie. Eén op de vijf Nederlanders krijgt
dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040
naar verwachting naar 550.000. 70% van de mensen met dementie woont thuis. Het is
daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat dementie is en hoe ze iemand
kunnen helpen. Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van
bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon
boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of
een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij
het even niet meer weten. Mensen met dementie kunnen zich niet meer aanpassen, dat
betekent dat de omgeving mee zal moeten bewegen willen ook mensen met dementie mee
kunnen blijven doen, helpen jullie mee? Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer dag,
een dag waarop we aandacht vragen voor dementie middels verschillende activiteiten. Graag
zouden we zien dat er op of rondom deze dag ook binnen de diverse kernen aandacht wordt
gevraagd voor dementie bijvoorbeeld door het uitdelen van kaartjes hoe je dementie kunt
herkennen en wat je kunt doen samen met vergeet me niet zaadjes. Dit zou bijvoorbeeld op
een markt kunnen. Vanuit Dementievriendelijk Leudal hebben we deze tot onze beschikking.
Als jullie mogelijkheden zien om dit met enkele mensen uit te delen binnen de kern of mogelijk
andere ideeën hebben om dementie onder de aandacht te brengen binnen de kern hoor ik dit
graag. We hebben in augustus de volgende reactie gezonden; De Dorpsraad kan niet alle
initiatieven omarmen. Wel kunnen we als doorgeefluik fungeren. Aangezien dementie zich
meestal op oudere leeftijd openbaart, hebben we deze mail doorgezonden naar secretariaten
van de Seniorenvereniging Ell en de Zonnebloem, afdeling Ell. Mogelijk kunnen zij dit
onderwerp gaan oppakken. Wel kunnen we een stukje laten plaatsen op onze site. Heb je
hiervoor een berichtje beschikbaar met eventueel ondersteunend beeldmateriaal?
Mail van Rob van der Wijst, Gemeente Leudal, Onderwerp; Vervolgproces
accommodatiebeleid gemeente Leudal. Onlangs heb ik u onderstaande e-mail gestuurd
waarin ik u heb geïnformeerd over het. Hierin heb ik aangegeven dat we graag in
september/oktober in alle dorpen een bijeenkomst willen plannen. Op 15 mei 2019 hebben we
met alle dorpsraden afgesproken dat ze een rol krijgen in het organiseren van de
bijeenkomsten. Wij hebben hierbij een aantal vragen voor jullie als dorpsraad: 1. Wanneer is
een geschikt moment om de interactieve sessie te kunnen organiseren? Mogelijk kunnen we
aansluiten bij een bestaand overleg. 2. Willen jullie als afzender van de uitnodiging fungeren?
Wij zorgen ervoor dat u deze enkel hoeft te versturen. 3. Waar wil de dorpsraad nog meer bij
helpen? 4. Waar moeten wij verder rekening mee houden?
Wij hadden gevraagd om uiterlijk 12 juli op deze vragen te antwoorden. Uiteraard begrijpen
we dat het momenteel een vakantieperiode is en dit daardoor wellicht niet lukt. Hopelijk lukt
het jullie om uiterlijk 28 juli 2019 te reageren, zodat we tijdig kunnen starten met de
voorbereidingen van de bijeenkomsten. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het
graag. Ik wil jullie vragen om bij een reactie ook de e-mail van mijn collega Ruud Leeijen mee
te nemen (zie CC, ruudleeijen@negen.nl).
Reactie vanuit Secretariaat; Hierbij de reactie vanuit de Dorpsraad Ell.
In je mail van 28 juni heb je het over om met de inwoners in gesprek te gaan over wensen en
behoeften. Natuurlijk is het goed om zoveel mogelijk mensen te betrekken in het onderwerp.
Echter wij adviseren je om vertegenwoordigers van de (Eller) Verenigingen hiervoor uit te
nodigen. Daarbij bereik je de sleutelfiguren van een dorps gemeenschap. En blijft de
bijeenkomst overzichtelijk en gestructureerd. Mocht het zo zijn, dat in de andere dorpen van
de Gemeente Leudal, er toch wordt gekozen om alle inwoners te betrekken, dan stellen wij
voor om dit ook in Ell te gaan doen. En dus af te wijken van ons advies.
Goed punt. In de basis gaat het ook om verenigingen/organisaties die we willen uitnodigen en
bereiken. In onze communicatie willen we echter betrokken inwoners niet weigeren, maar in
de praktijk zie je dat er niet veel inwoners op afkomen. Kunnen jullie je hierin vinden? Dat is
prima.
We willen op 22 oktober onze Jaarvergadering houden. Deze vergadering is al redelijk goed
gevuld met allerlei onderwerpen. Wel zou je een korte tijd (± 20 minuten) kunnen benutten om
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iets over het vervolgproces rondom het accommodatiebeleid te vertellen. Je zou dit kunnen
zien als een soort aftrap. De dorpsraad wil het belang hiervan graag mede onderschrijven. En
willen je voorstellen om in november een dergelijke bijeenkomst in Ell te beleggen. We
denken dus dat het beste moment is ná onze Jaarvergadering. Wil je hier niet in meegaan en
de bijeenkomst in september/oktober gaan houden, dan graag rekening houden met de datum
van de Eller Kermis (5 tot 8 oktober).
Beide voorstellen (aftrap bij jaarbijeenkomst en bijeenkomst begin november) zijn prima. Dit
kan elkaar alleen maar versterken en we willen jullie jaarvergadering (en kermis) niet in de
weg zitten. Woensdag 6 november zou bijvoorbeeld kunnen. Ik verwacht dat de
woensdagavond niet kan. Dan is de drukbezochte wekelijkse kienavond van de Stichting
Juiste Kien. Dit is een samenwerking tussen 8 Eller verenigingen met als doel het organiseren
van kienavonden in BMV Ellenhof. Graag de datum in de loop van september bepalen, dan
kunnen we die meenemen in de flyer / uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad Ell.
Mocht de bijeenkomst in november gepland worden, dan kunnen wij deze datum e.d.
meenemen in de flyer. De flyer bevat de uitnodiging voor de Jaarvergadering. Op deze manier
kunnen we dan als afzender fungeren. Deze wordt, door ons, begin oktober huis aan huis
(577 adressen) verspreid in Ell. We willen niet apart nóg ‘n keer een aankondiging (huis aan
huis) verspreiden. Wel kunnen we via onze website belangstellenden nog informeren. Ook
kunnen we digitaal de uitnodiging, die door jou is opgesteld, versturen naar alle Eller
Verenigingen. Denk daarbij aan sport-, senioren-, muziek-, jongeren-, welzijn-, cultuur- en
buurtverenigingen.
Ook deze voorstellen zijn prima. We snappen dat jullie niet nog een extra aankondiging
kunnen doen, dus we zouden graag zien dat de datum wordt opgenomen in de flyer. Graag
horen we wat jullie nog meer van ons nodig hebben. Een korte wervende tekst. Waarin
aangegeven staat wat het hoofddoel is. En het zou erg fijn zijn als jullie de uitnodiging (door
ons aangeleverd) willen sturen naar alle Eller verenigingen en op jullie website willen zetten.
Gaan we doen.
In je mail van 28 juni geef je nog het volgende aan; “Er volgt nog een mail waarin we jullie
vragen om het overzicht van accommodaties te toetsen”. Deze mail hebben we nog niet
ontvangen. Mocht deze mail, de komende dagen nog binnenkomen, dan vragen we even
geduld. Door de vakanties van de bestuursleden van de Dorpsraad Ell, zien we geen kans om
eerder dan ná 9 september te reageren.
Dit overzicht volgt medio augustus, tegelijkertijd met een concept van de uitnodiging. Geen
probleem als jullie daar na 9 september pas op kunnen reageren. Zeker aangezien we de
bijeenkomst begin november plannen.
Fons en Frans gaan naar de bijeenkomst op 25 september. Zie ook onderstaande mail van
Ruud Leeijen, Negen, spelbepalers in beweging, onderwerp Vervolgproces
accommodatiebeleid gemeente Leudal.
Uitnodiging van de Gemeente Leudal voor de beëdiging van Burgemeester Désirée
Schmalschläger op 3 september.
Fons heeft deze bijeenkomst bijgewoond.
Mail van Jan Custers, secretaris Kerngroep Parochie H. Antonius Abt, Ell, Onderwerp parkje Niesstraat.
De gemeente heeft laten weten het project af te blazen en wel omdat ze het geld niet hebben.
Het taxatierapport dat we in overleg hebben laten opstellen, gaf een prijs van 30 euro/m2 en
dat gaf een totaalbedrag van rond de 40.000 euro. Teveel dus. Groet, Jan Custers.
Wij zijn van mening, dat er nog mogelijkheden zijn. Marnix gaat Lars Helwegen (Gemeente
Leudal) hierover benaderen.
Mail van Ruud Leeijen, Negen, spelbepalers in beweging, onderwerp Vervolgproces
accommodatiebeleid gemeente Leudal, Eerder hebben wij contact met jullie gehad over de te
organiseren dorpsbijeenkomsten voor een toekomstbestendig accommodatiebeleid in Leudal.
Wij hebben in de zomerperiode met alle dorpsoverleggen en dorpsraden contact gehad om te
kijken naar het meest wenselijk proces per dorp. Hieruit bleek dat er een grote behoefte was
om de invulling van de bijeenkomsten in alle dorpen verder met elkaar af te stemmen.
Daarom nodigen we jullie graag uit voor een collectief voorbereidend overleg voor alle
dorpsraden op woensdag 25 september 19.30-21.30u, locatie De Bombardon Heythuysen.
Als bijlagen de documenten “Leudal Update dorpsoverleggen”, “Verslag bijeenkomst
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accommodatieoverleg DOL”, Leudal accommodatieoverleg uitnodiging bijeenkomst Ell”. Theo
zal Fons en Frans, via de website, aanmelden voor de bijeenkomst.
KNHM mailing Kern met Pit editie 2020. Nemen we ter kennisname aan.

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); actie
Theo.
• 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 uitnodigen voor de Jaarvergadering, als toehoorder.
Of om zichzelf voor te stellen; actie Theo.
8. Stand van zaken werkgroepen:
•

•

•
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Kermis: In mei is de laatste werkgroepbijeenkomst geweest. Het blijkt dat de School & JWE
positief willen meewerken. Bij de werkgroep heerst het gevoel dat er bij de Eller bevolking
weinig noodzaak is, om deze traditie voort te zetten. Frans zoekt contact met Hans Triepels
over de voortgang.
Stichting Wonen in Ell: Tijdens de bouwteam bijeenkomst is besloten dat er vijf op de begane
grond en vijf appartementen op de verdieping gaan komen. Deze krijgen een opvlakte van
ruim 85 m². Verder komen er dertien parkeerplaatsen. De verwachting is dat ná de zomer de
bouw daadwerkelijk gaat starten. Fer neemt contact op met voorzitter Jan Custers om de
informatie op Facebook pagina en de website van de Dorpsraad te vernieuwen en te
actualiseren.
Buitengebied; De aanleg van de glasvezel ligt op schema. Het gebied tussen bebouwde kom
(kern) en het buitengebied wordt ook aangesloten.
De nieuwe poll gaat deze keer over de Kermis in Ell. Theo informeert de webmaster. De poll
gaat er als volgt uit zien;
Het is niet erg dat de komende kermis in Ell voor de laatste keer in deze opzet wordt
gehouden:
0
Eens, de kermis voegt niks toe aan de leefbaarheid.
0
Een alternatief dorpsfeest is een prima optie.
0
Oneens, de kermis moet blijven.
Ik wil graag meedenken, daarom wil ik mij aansluiten bij de werkgroep en ga mij aanmelden
via secretariaat@dorpsraadell.nl

9. Rondvraag / mededelingen:
Fons; Het is onduidelijkheid of de mailing rondom de Rabo ClubSupport wel bij de Eller
Verenigingen is binnen gekomen. Daarom willen we jullie hierop wijzen. De sluitingstermijn voor
inschrijving loopt tot 20 september. Clubs en verenigingen kunnen zich vanaf nu inschrijven. Na
inschrijving en bevestiging van deelname, kan er met de aangeboden promotiematerialen
campagne gevoerd worden om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De stemperiode loopt
van 27 september tot en met 11 oktober 2019. Fons zal de benodigde informatie doorsturen aan
Theo. Theo stuurt dit door, ter informatie, naar de Eller Verenigingen.
10. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 30 september 2019.

