verslag ledenraad
datum: 15 mei 2017
locatie: ‘t Wouves

Aanwezig:
Ria de Bie, Gerda Heugen, Dominic Neven, Bertille Soogelee, Nolan Grooten, Edwin Kurvers, Zef
Soogelee, Marie-José Laeven, Gaby Vanhommerig, Marc deguelle, Frank Geurts, Jo Leunissen, Elly
Grooten, Miem Houben, Johan Jolink, Paul Smeets, Karin Dormans
-

Verslag vorige bijeenkomst is goedgekeurd.

-

Toelichting op de plannen voor d’r Nuuje Winkel door Nolan Grooten.
Er zijn vragen over de inzet van vrijwilligers. Dat zal gebeuren in nauwe samenwerking met de
coöperatie.
Producten worden zoveel mogelijk ingekocht bij ondernemers uit Ransdaal en omgeving.
Leden van de coöperatie hebben daarbij voorrang.
Reacties: de concurrentie zal zeker groot zijn – wel mooi dat ook kinderen hier nog alleen
naar de winkel kunnen – positieve verwachtingen van het vers-assortiment.
De Buurtbus zal ophouden naar Voerendaal/Klimmen te rijden zodra de winkel open is.
Suggestie: betrek ook Schin op Geul in de reclamecampagne.
De rol van de coöperatie voor de winkel: sociale activiteiten in/rond de winkel zullen vanuit de
coöperatie georganiseerd worden (bijv. vrijwilligers, thuisbezorgdienst), de coöperatie helpt
bij de financiering en geeft een lening (rente en terugbetaling worden weer ingezet voor
andere doelen in het dorp) en mogelijk een gift voor sommige activiteiten.
De coöperatie is opgericht naar aanleiding van de sluiting van de winkel. Het past in de
ontwikkeling dat de gemeente zich steeds verder terugtrekt en dat we het zelf moeten
regelen.
Er komt een lijst met vragen en antwoorden rond de winkel.
Van leden van de coöperatie wordt een bijdrage van minimaal 20 euro gevraagd.
Ondernemingen in Ransdaal worden betrokken via een bijeenkomst.

-

-

Project reconstructie Ransdalerstraat
Het project staat aan de vooravond van de uitvoering. De bijdrage vanuit de coöperatie heeft
te maken met de ondersteuning rond de pleintjes (bedacht vanuit de klankbordgroep).
Oproep voor de bijeenkomst van de raadscommissie op 17 mei 19.30 uur.
Tzt zal er ook een oproep komen om mee te helpen aan het verwezenlijken van de pleintjes.
En verder: het logo van de coöperatie is afgeleid van de Ransdalerstraat (de ruggengraat van
het dorp), waarlangs de projecten (de bolletjes) zijn geplaatst. Samen brengen we Ransdaal
hogerop – hoe leuk is dat?
Project school: geen nieuwe informatie. Er is een uitwisseling geweest met het
burgerinitiatief, maar daar is nog geen vervolg op gekomen.
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-

IBA wonen
Het gaat om wonen voor jongeren en ouderen. Er is in Ransdaal nogal wat verborgen
leegstand. In Parkstad loopt IBA om de gebouwde omgeving te versterken. Ons project is
toegevoegd aan de lijst van projecten van IBA. Omdat ook op andere plaatsen de verborgen
leegstand in met name carré-boerderijen gesignaleerd is, kunnen wij een onderzoek
uitvoeren naar de woonbehoefte in ons dorp en naar manieren om de problemen op te
lossen.
Het gesprek gaat ook nog kort over de actie van de gemeente om starterswoningen op te
kopen voor statushouders. Het gaat daarbij vaak om woningen die niet gemakkelijk verkocht
kunnen worden en die de gemeente helpen om haar verplichting na te komen om een
bepaald aantal statushouders te huisvesten. In Ransdaal worden alleen gezinnen gehuisvest.
Dat betekent dan ook weer een impuls voor de school.
De coöperatie heeft navraag gedaan bij de gemeente en het gaat in Ransdaal om 3 woningen
voor statushouders. Hoe betrekken we inwoners bij de coöperatie?

-

Hoe betrekken we inwoners bij de coöperatie?
Er wordt een flyer gemaakt, tijdens het Weijefees staan we met een stand op de kermis, we
blijven het gesprek aangaan. We gaan huis-aan-huis leden werven. Suggestie is ook om de
verenigingen te benaderen.
Leden van de coöperatie betalen een jaarlijkse bijdrage. De hoogte daarvan wordt elk jaar
bepaald door de ledenraad. Het geld van de leden is bestemd voor de coöperatie.
Verzoek aan iedereen: breng volgende keer weer iemand mee naar de ledenraad.

-

Rondvraag
- Johan wil graag meedoen, maar werkt in continudienst. Kan er dus niet altijd bij zijn.
- Fondsenwerving staat hoog op het prioriteitenlijstje van de kerngroep en het bestuur.
- Je kunt Nolan helpen door de informatie rond te vertellen.
- Dominic vertelt dat de gemeente locaties zoekt voor een natuurspeeltuin. Suggesties zijn
welkom. Marc en zijn partner Diandra Ruyters hebben vrienden die ook met dit thema bezig
zijn.
- Ellie en Miem vragen steun voor het regelen van de processie: verkeersregelaars, een
processiecomité, kelding wassen en verstellen. Karin maakt met Ellie een draaiboekje.
daarna kunnen mensen geworven worden.

Volgende ledenraadbijeenkomst: 20 juni 20.30 uur. Bertille heeft hierover ook een bericht
gemaakt voor het parochieblaadje.
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