
Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 1 juli 2019.  

Aanwezig: Fer, Marnix, Fons, Frans en Theo. Gast is dhr. Gert van der Steen. 
 

1. Opening vergadering. Fer opent deze laatste vergadering voor het reces en heet iedereen 
welkom.  

 
2. Toelichting (van ongeveer 30 minuten) door opbouwwerker en aandachtsfunctionaris 

vrijwilligerszaken, Programma 'Armoede, minima en schulden' Gemeente Leudal. We willen dit 
thema door Gert van der Steen, tijdens onze komende jaarvergadering aan de orde brengen.  

 
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 27 mei 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;  
Er zijn een aantal die opgepakt dienen te worden. Om voortgang te bewerkstelligen, wordt er 
door Marnix/Fer (in overleg met Ad Wijffelaars) een plan van aanpak opgesteld. De 
Seniorenvereniging is benaderd met de vraag of zij mogelijkheden hebben om zitting te 
nemen in de werkgroep Groen. In de volgende Info van de Seniorenvereniging (27 augustus) 
wordt een oproep geplaatst. Ook bij het milieupark e.o. hebben we in de toekomst zeker extra 
handen nodig. Marnix heeft vorige week een gesprek gehad met IKL en Tom Boonen. 
Er is een potentiële aanmelding binnengekomen, om de werkgroep te versterken. In andere 
kernen (o.a. Ospel en Thorn) zijn er ervaringen, op wat voor wijze er sponsoring mogelijk is.  

• Jan Govaertsbrug over de Tungelroyse beek. Gelegen tussen de natuurgebieden De Krang 
en het Heijkersbroek. Er wordt bekeken of de brug verhoogd kan worden. Marnix neemt 
contact op met de Dorpsraad Swartbroek.  

• Jaarvergadering; Voor het onderwerp ‘buurtpreventie en ondermijnende misdaad’ willen we 
de Wijkagenten uitnodigen.  

• Afspraak met Math Hendrikx (Comité Goede Doelen Ell) willen we uitstellen naar de maand 
september. Tijdens dit gesprek zullen Fons Timmermans en mogelijk ook voorzitter Fer 
Koolen aansluiten. Theo zal dhr. Math Hendrikx even informeren. 

 
5. Ingekomen post: 

• Mail van J.W.P. (Jack) Wolter, Medewerker gegevens 1 \ DURP-coördinator Gemeente 

Leudal. Onderwerp Informatiemail Dorpsraden-Heemkunde inzake nadere regels naamgeving 

en nummering in Leudal. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4-6-2019 

besloten tot vaststelling van “Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente 

Leudal 2018” Hierbij ontvangt u de digitaal aan u gerichte brief hierover (kenmerk LE2019UIT-

1495). Het besluit in kwestie is eveneens bijgevoegd. 

• Mail met bevestiging van toelichting (van ongeveer 30 minuten) op 9 september 2019 in de 
bestuursvergadering van de Dorpsraad Ell door Mieke Moons of Claire van Bekkum 
Coördinatoren buurtbemiddeling Proteion Welzijn.  

• Mailwisseling met VIA Leudal – Reactie van Marcel Noten Mediahuis Limburg, n.a.v. 
bezorgklachten, De bezorging van VIA Limburg in Ell is door onze verspreider uitbesteed aan 
een andere verspreidorganisatie, zoals overigens op meerdere plaatsen in Limburg. Deze 
verspreider heeft momenteel veel moeite om de bezorging in Ell goed geregeld te krijgen. Er 
wordt door hun gewerkt aan allerlei mogelijke oplossingen. Ook zijn er gesprekken met de 
gemeente en wordt er gekeken naar een samenwerking om de bezorging weer in orde te 
krijgen. Vanaf eind mei/juni zijn er al een aantal acties ondernomen om de bezorging te 
verbeteren door o.a. extra tijdelijke inzet en inrichten servicepunt. Echter is dit nog geen 
goede structurele oplossing. We houden dit nauwlettend in de gaten, ook door in nauw 
contact te blijven met de verspreider. Afhankelijk van de ontwikkelingen, stuurt Fer nog een 



reactie. De eerdere mailcontacten met VIA Leudal – Reactie naar Marcel Noten Mediahuis 
Limburg, n.a.v. bezorgklachten zijn ook herkenbaar bij de Seniorenvereniging. 

• Mailwisseling Lars Helwegen (Gemeente Leudal), Marnix van der Kruis, Sabine de Jong (IKL) 

over het Burgerinitiatief rondom het schetsontwerp en de toelichting gemaakt voor de 

herontwikkeling van het milieupark en de parkeerplaats, gelegen aan de Niesstraat in Ell. 

Marnix heeft op 24 juni een afspraak ter plekke gehad met Sabine de Jong (IKL) en voormalig 

HAS student Tom Boonen. We kijken terug op een positief gesprek. De IKL gedachte is om 

een meer ecologische inrichting (bermen. fruitgaard e.d.) te realiseren vanuit het speeltuintje 

richting Heijkersbroek. Biodiversiteit is de basis. Dit is afhankelijk hoeveel de gemeente wil 

gaan investeren. Onderzocht moet worden wat de bewoners uit de omgeving hiervan vinden. 

Ook de mening van de basisschool nemen we mee. IKL wil wel een informatie avond in 

september organiseren. Ook cursussen over het onderhoud van materialen of over 

landschapsbeheer zijn mogelijkheden. De uitvoering van het project mag niet te veel 

vertragen.  

• Mail van Gert van der Steen, Opbouwwerker en aandachtsfunctionaris vrijwilligerszaken, 

Synthese. Onderwerp; Bijeenkomst 'Samen voor een goed leven' van 12 juni jl. Eerder hebt u 

een uitnodiging van ons ontvangen voor bovengenoemde bijeenkomst. Om redenen kon of 

wilde u daarbij niet aanwezig zijn. Wij hebben gemeend u in ieder geval nog te informeren 

over het verloop en de opbrengst van deze bijeenkomst. 

Daarom treft u bijgaand ter informatie aan: 

• Een weergave van het ‘getekende verslag’ dat gedurende de middag is gemaakt.  

• De ‘opbrengst’ van de Verbindingsmarkt (gedeelte na de pauze): 3 bijlagen  

• 2 presentaties die in het gedeelte voor de pauze zijn gebruikt. 
Een aantal opmerkingen ter zake: 

• Indien u alsnog wil meepraten en meedoen in één van de op te richten werkgroepen (zie 
document ‘Opbrengst 120619.2) meld u dan bij ons aan; u ontvangt dan binnenkort een 
datumprikker voor het plannen van de 1e bijeenkomst.  

I.v.m. met de privacy willen we dan graag van u horen of we wél of niet uw contactgegevens 
mogen delen met andere deelnemers aan ons programma t.b.v. de netwerkvorming. 

• Ook als u op andere manieren wil bijdragen aan het programma kunt u gebruik maken 
van onderstaande contactgegevens  

• Indien u niet meer geïnformeerd wil worden over dit programma ‘Samen voor een goed 
leven’ laat het ons dan even weten; wij verwijderen dan uw contactgegevens uit onze 
bestanden. 

Wij hopen natuurlijk op uw blijvende interesse in ons programma en mogelijk op uw inbreng 
voor, en deelname aan, onze werkgroep(-en). 
We zullen een en ander publiceren op de website.  

• Mail van Rob van der Wijst, Gemeente Leudal. Onderwerp Vervolgproces 
accommodatiebeleid gemeente Leudal. 
Begin 2019 zijn we gestart met een proces om te komen tot een toekomstbestendig 
accommodatiebeleid. Het proces bestaat uit twee fases: het ontwikkelen van de startnotitie en 
de ontwikkeling van het accommodatiebeleid. Voor de eerste fase heeft op 15 mei 2019 een 
bijeenkomst met dorpsraden plaatsgevonden om mee te denken over het 
accommodatiebeleid en om het proces te bespreken. In deze mail informeren wij jullie over 
het vervolg op deze bijeenkomst en wat jullie rol hierbij is. 

          Hoe komen we tot het accommodatiebeleid? 
Op 2 juli 2019 wordt de startnotitie accommodatiebeleid in de gemeenteraad besproken en 
vastgesteld. Dat betekent dat we aan de slag gaan met de tweede fase: het 
accommodatiebeleid. Daarbij staat interactie met de inwoners centraal. Daarom gaan we in 
alle Leudalse dorpen interactieve sessies met de inwoners organiseren. Deze interactieve 
sessies zijn er op gericht om met de inwoners in gesprek te gaan over wensen en behoeften. 
En om eerder opgehaalde informatie te actualiseren. Uiteindelijk wordt dit beleid door de 
gemeenteraad vastgesteld en krijgen alle betrokkenen een terugkoppeling. 

          Hoe zien de interactieve sessies er uit? 



Wij kijken samen met de inwoners naar het huidige aanbod van accommodaties en de 
toekomstige vraag. Dit leggen we langs de kaders en uitgangspunten zoals opgesteld in de 
startnotitie. Dit leidt tot ontwikkelopgaven per dorp. Wat moeten we veranderen en hoe? We 
zijn nog in overleg met de gemeente om een overzicht van de accommodaties per dorp te 
maken. Zodra we dit overzicht hebben toetsen we bij jullie of jullie nog zaken missen. 

          Wat is uw rol bij het accommodatiebeleid? 
Op 15 mei 2019 hebben we met alle dorpsraden afgesproken dat ze een rol krijgen in het 
organiseren van de interactieve sessies in de dorpen. De bijeenkomsten willen we graag 
plannen in september en begin oktober. Onze vragen daarbij zijn: 
·         Wanneer is een geschikt moment om de interactieve sessie te kunnen 
organiseren? Mogelijk kunnen we aansluiten bij een bestaand overleg. 
·         Willen jullie als afzender van de uitnodiging fungeren? Wij zorgen ervoor dat u deze 
enkel hoeft te versturen. 
·         Waar wil de dorpsraad nog meer bij helpen? 
·         Waar moeten wij verder rekening mee houden? 
Het zou fijn zijn als jullie uiterlijk 12 juli antwoord op bovenstaande vragen kunnen geven. Dan 
kunnen wij tijdig aan de slag met de voorbereidingen op de bijeenkomsten. 
Er volgt nog een mail waarin we jullie vragen om het overzicht van accommodaties te toetsen. 
Theo zal de volgende reactie vanuit de Dorpsraad Ell sturen naar Rob van der Wijst. Rob 
heeft hier op gereageerd (tekst groen aangegeven), onze vervolgreactie staat rood 
aangegeven. 

• 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 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. 

 
6. Opvolging bestuurslid Hans Triepels. Blijft een aandachtspunt er zijn geen nieuwe 

ontwikkelingen.  

7. Stand van zaken werkgroepen: 

• Stichting Wonen in Ell: Onlangs is er vervolgoverleg met de Gemeente & Wonen Limburg 
geweest. Er zijn nog redelijk veel bespreekpunten, waar duidelijkheid over moet komen. Het 
bestemmingsplan wordt momenteel aangepast. Via de website van de Dorpsraad zijn de 
ontwikkelingen te volgen. Er is voor gekozen om niet via de site van Wonen Limburg de 
communicatie te laten lopen. Betreffende de planning; is er een tijdspad opgesteld dat loopt 
tot mei 2020. 

• Buitengebied; De aanleg van de glasvezel is in volle gang. Het lijkt er op, dat de streefdatum 
(realisatie eind 2019) gehaald gaat worden. Het regent klachten, omdat allerlei 
nutsvoorzieningen (gas, elektra e.d.) tijdens de graafwerkzaamheden worden beschadigd.  

• We willen de huidige poll op de website nog laten staan. Daarom plaatsen we geen nieuwe 
poll. 

 
8. Vaststelling vergaderschema.  

Reguliere bestuursvergadering maandag 9 september (al vastgesteld).  
Reguliere bestuursvergadering maandag 30 september van 20.30 – 22.30 uur,  
Jaarvergadering dinsdag 22 oktober van 20.00 – 22.30 uur,  
Reguliere bestuursvergadering maandag 18 november van 20.30 – 22.30 uur,  
Reguliere bestuursvergadering maandag 16 december van 20.30 – 22.30 uur. 

 Op zaterdag 7 december vanaf 9.00 uur gaan we weer de kerstboom plaatsen. 

9. Rondvraag / mededelingen: 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Sluiting. De volgende bestuursvergadering is op maandag 9 september 2019.  
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