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Inleiding
Het bestuur van Ransdaal Voor Elkaar, coöperatie U.A. legt met dit verslag verantwoording af
van de gebeurtenissen in 2017.
Wij hebben gekozen voor een beknopte weergave omdat veel informatie al in de loop van
2017 onder leden en belangstellenden is verspreid via andere kanalen, zoals de website, de
verslagen van bijeenkomsten en artikelen in D’r Sjpeegel.
Het financieel jaarverslag wordt als aparte bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag.
Bertille Soogelee
Karin Dormans
Bestuur Ransdaal Voor Elkaar, coöperatie U.A.

Overzicht activiteiten en gebeurtenissen
–

Januari: coöperatie opgericht

De winkel als prioritair project
–

De winkel: de coöperatie was voortdurend in gesprek met ondernemer om ondersteuning te
bieden bij de verfijning en invulling van de plannen. Als uitgangspunt werd een door de
coöperatie in 2016 aangevraagd rapport van Deloitte gebruikt. Tevens werd het gesprek met
verhuurder gevoerd en boden wij ondersteuning bij het overleg tussen ondernemer en
verhuurder om de winkel snel te kunnen starten. Dit leidde tot een concept voor de
huurovereenkomst en afspraken met leveranciers.

–

Daarnaast zijn de grondleggersleden actief aan de slag gegaan met fondsenwerving. Door
intensief overleg met de gemeente Voerendaal is een subsidieaanvraag gedaan bij Parkstad
Limburg hetgeen na een presentatie op 12 juli leidde tot de toekenning van 55.000 euro voor
het project ‘winkel’. Tevens werd voor de verwezenlijking van de pleintjes aan de
Ransdalerstraat een fors bedrag toegezegd door Parkstad Limburg.

–

Om nog meer fondsen te werven voor sociaal-maatschappelijke projecten in Ransdaal werd
een ondernemersavond georganiseerd om de werking van certificaten voor te leggen aan
ondernemers van Ransdaal. Deze avond werd niet goed bezocht en gezien de stand van
zaken rond de winkel is besloten dit idee nog even niet tot uitvoering te brengen.

–

Gezien de positieve opstelling van bank, accountant en gemeente / Parkstad werd de
opening van de winkel verwacht op 3 oktober. Een tegenvaller was het bericht begin
augustus dat de huur van het beoogde pand niet kon doorgaan.

–

De coöperatie ging samen met de ondernemer op zoek naar alternatieve locaties. Daarvoor
werden diverse eigenaren van mogelijk geschikte locaties actief benaderd. Zonder resultaat.

–
De coöperatie in Ransdaal
–

Uiteraard onderhoudt de coöperatie contact met andere projecten in Ransdaal:
klankbordgroep Ransdalerstraat, Burgerinitiatief Leefbaar Ransdaal (school)

–

In het verlengde van de deelname aan de wedstrijd Onze Buurt (2016) is er een logo
ontwikkeld en werd een flyer geproduceerd en ging de website in de lucht.

–

Met behulp van de flyer startte een ledenwerfactie voor de coöperatie, waarbij de flyer werd
verspreid tijdens het Weijefies, als bijlage van het parochieblaadje, ondersteund door
berichtgeving in d’r Sjpeegel. Dit leverde gedurende enkele weken rond de 50 leden op.

Overige projecten
–

Gezien het intensieve traject rond de winkel heeft de coöperatie ervoor gekozen overige
thema’s alleen op te pakken als dat vanwege het belang of vanwege de gunstige
omstandigheden zinvol is. Die situatie deed zich voor rond het thema wonen.

–

In mei en juni vond overleg plaats met IBA over de toekomst van wonen in Ransdaal. De
uitkomst van dit overleg was dat er een onderzoek uitgevoerd zou worden naar de
mogelijkheden om carré-boerderijen die mogelijk gaan vrijkomen een nieuwe bestemming te
geven, passend bij de behoefte van (oudere) inwoners. Dit onderzoek werd als IBA-project
erkend onder de koepel van Land van Kalk. Na de wisseling van projectleiders bij IBA is aan
dit project nog geen invulling gegeven.

–

In het najaar was er enkele malen contact met een deel van de klankbordgroep
Ransdalerstraat dat in overleg met het kerkbestuur zocht naar mogelijkheden om een in de
plannen voorzien plein voor de kerk te realiseren. Dit illustreerde opnieuw het belang van
samenwerking rond de diverse initiatieven.

Communicatie
Voor de coöperatie heeft communicatie hoge prioriteit. Dit heeft geleid tot de productie van een aantal
middelen en het streven naar voortdurend contact met de inwoners van Ransdaal. Helaas is de
communicatie zelden toereikend en lopen we aan tegen het feit dat alle leden van de
grondleggersgroep werken.
De communicatie verloop via de volgende kanalen:
–

In gesprekken

–

Bijeenkomsten en vergaderingen

–

Website: www.ransdaal.com

–

Sjpeegel

–

Facebook van het Burgerinitiatief Leefbaar Ransdaal

–

Parochieblaadje

–

Mails naar leden en belangstellenden

–

Flyer

–

Pers

