Dorpsraad Ell Werkgroep Buitengebied Notulen 6 oktober 2011
Aanwezig: Wim, Mat, Jhon, Huub en Fons
Afwezig:
Notulist: Fons

1.

Opening vergadering

Fons opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Agenda:
•
•
•
•
•
•

•
•

3.

Opening
Mededelingen
Vaststellen notulen van de vorige vergadering
Terugblik op de algemene vergadering
Stand van zaken m.b.t. Verkeerssituatie oversteekplaats op de Hoogstraat.
Aanlegglasvezel netwerk door Reggefiber
Inventarisatie/actie richting gemeente
rondvraag

Notulen van 8 september 2011

Worden ongewijzigd vastgesteld

4.

Terugblik op de algemene vergadering

Tijdens de algemene vergadering is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in het buitengebied.
Vooral is de uitbreiding van Van Rooy aan bod geweest. De werkgroep is van mening dat tijdens de
door de ondernemer doorlopen procedure voldoende is ingegaan op de verkeerssituatie en inpassing
van het bedrijf zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. De dorpsraad heeft zelf geen
juridische middelen om bezwaar en beroepsprocedures te voeren. Dit is ook geen taak van ons. Wel
zal de werkgroep erop toezien dat vergunningen worden nageleefd. Gebeurd dit niet dat zal de
gemeente hierop worden gewezen. Zij is de instantie die moet handhaven indien afspraken niet
worden opgevolgd.
Voorts kwam ter sprake dat er ergens een bankje staat waar slecht onderhoud wordt gepleegd.
Navraag zal worden gedaan waar precies dit bankje staat; vervolgens zal hierover met de gemeente
contact worden opgenomen.

5.

Stand van zaken m.b.t. Verkeerssituatie oversteekplaats op de Hoogstraat

Uit de gesprekken met de bewoners van de aangrenzende woningen komt naar voren dat zij geen
noodzaak zien in het wijzigen van de huidige wegsituatie. De werkgroep zal daarom geen verdere
actie ondernemen. Wel zal nog een tekening worden gemaakt met verkeersremmende weg
markeringen. Die bepreken we dan de volgende keer.

6.

Aanleg glasvezel netwerk door Reggefiber

Gesproken wordt over de mogelijke aanleg van een glasvezel netwerk. De presentaties die er zijn
geweest geven aan dat Reggefiber alleen een glasvezelnetwerk zal aanleggen in de bebouwde kom
mits 30% van de huishoudens meedoet. Het Buitengebied zal alleen op die plaatsen worden
aangesloten mits er voldoende woningen meedoen waardoor het financieel haalbaar is. Er wordt
geïnformeerd bij Reggefiber, aan welke criteria er moet worden voldaan voor het buitengebied; aantal
aansluitingen binnen welke afstand etc. Mogelijkheden langs doorgaande wegen etc.?
Indien dit duidelijk is, zal door een brief (gewijzigd concept Jos) geïnformeerd worden of de interesse
aanwezig is in het buitengebied. De werkgroep wil best meewerken om deze brieven in het
buitengebied te verspreiden.

7.

Groene Blauwe Diensten.

Ron Janssen veldmakelaar van de Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio kon helaas vandaag niet.
Geprobeerd wordt hem voor de volgende vergadering uit te nodigen. Daarbij worden ook de
bestuursleden van de dorpsraad uitgenodigd.

8.

Rondvraag

Vinden de werkgroepleden het ook interessant om Email adressen van het buitengebied te
verzamelen? Dit maakt het in de toekomst mogelijk om snel en direct met de bewoners in het
buitengebied te communiceren. Mogelijk zou dit gerealiseerd kunnen worden met de brief over
glasvezel.

9.

Sluiting

Volgende vergadering donderdag 6 november om 20.30 uur bij de Prairie

