Verslag ledenraad Ransdaal voor Elkaar 28 augustus 2018
Aanwezig: Floor van Riel, Sandra Pieroen, Ellie Grooten, Jan Pieters, Paul Smeets, Jos
Soogelee, Dominic Neven, Chantal Houben, Marie-José Kamps, Hetty Kamps, Edwin
Kurvers, Miem Houben, Jeroen van Kruchten, Gaby Vanhommerig, Bertille Soogelee
(voorzitter), Karin Dormans (notulen)
1. Opening en welkom
2. Het project Wonen kan starten omdat we een IBA-ondersteuning hebben van 6.000
euro. Gaby en Karin nemen dat in eerste instantie op zich. Voor de cijfers denken wij
een beroep te kunnen doen op de gemeente, hoewel die het
woonbehoefteonderzoek dat op stapel stond, breder heeft getrokken dan alleen
Ransdaal. Daarmee worden de resultaten pas medio 2019 bekend. In de volgende
vergadering komen Gaby en Karin met een opzet, waarbij het niet alleen gaat om
onderzoek naar de woonbehoefte maar ook naar het mogelijke aanbod. Daarbij
zullen de inwoners (starters en eindigers, eigenaren van carré-boerderijen en hun
kinderen) nauw worden betrokken.
3. Voetbalveld
Op 13 juni is er een avond geweest om een invulling te geven aan het voetbalveld. De
vele ideeën die door heel veel vertegenwoordigers van verenigingen werden
geopperd, zijn verwerkt in een overzicht. Op 27 augustus was er een avond waarbij
ondernemers die ideeën hebben voor een commerciële exploitatie hun ideeën
hebben gepresenteerd. De initiatiefnemers (Dominic Neven, Lixl Bevk en Frank
Houben) hebben namelijk het uitgangspunt dat er een commercieel initiatief nodig is
in combinatie met vrijwilligersactiviteiten.
Het terrein en gebouw zijn overigens eigendom van de gemeente.
De stappen die nu genomen gaan worden: overleg met Giel Braun (ideeën ophalen),
leerpunten halen uit het traject voor de winkel, interview met D’r Sjpeegel, gesprek
met de gemeente, inzetten op ondersteuning door IBA. Eind oktober moet er een
plan liggen dat draagvlak heeft in het dorp. Dat is immers een eerste voorwaarde.
4. Land van Kalk
Bertille is in gesprek gegaan met de ondernemerscoöperatie Land van Kalk die het
gebied tussen Voerendaal, Ubachsberg en Ransdaal wil promoten voor rustig
toerisme. De aanwezige kunradersteen is een aanknopingspunt. Uit Ransdaal hebben
zich tot nu toe geen ondernemers aangesloten bij Land van Kalk, terwijl Ransdaal
best betekenis kan hebben voor dit initiatief. Ransdaal heeft immers door het station
een goede toegang tot het gebied, heeft een belangrijk monument van
kunradersteen (de kerk) en heeft de meeste toeristische overnachtingen van de hele
gemeente. Dit heeft Bertille onder de aandacht gebracht tijdens een vergadering van
Land van Kalk.
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De aanwezige leden ondersteunen de gedachte om een poort voor het Land van Kalk
te worden. Dat zou betekenen dat we bijvoorbeeld aan de gemeente kunnen
voorstellen om het veldje tussen het spoor, de Past. Laevenstraat en de
Huntjensstraat in te richten als poort door er een informatiepunt van te maken.
Verder kunnen we bekijken of er een fietsuitleenpunt bij een van de ondernemers
kan worden ondergebracht.
Ook is er misschien aansluiting mogelijk bij één van de initiatieven voor het
voetbalveld.
Opening Ransdalerstraat
De Ransdalerstraat nadert zijn voltooiing en aan de klankbordgroep die heeft
meegedacht over de inrichting is gevraagd om ideeën voor de opening. Wij hebben
er ook enkele geopperd: een soort “Ranzel oape’ vor het dorp (leer je buren kennen).
Gaby geeft aan de gemeente door dat we graag willen meedenken. Jos, Sandra en
Miem willen graag betrokken worden.
Almabtrieb
Hoe maken wij ons als coöperatie zichtbaar? Het voorstel was om hulp te bieden,
maar de meeste aanwezigen bieden die hulp al vanuit een andere hoedanigheid.
Besloten is dat Karin aan Herman Eussen vraagt of wij een banner mogen plaatsen in
de tent. Verder geeft zij door dat Edwin, Miem, Floor en haar man Harry mogelijk ook
gaan helpen.
Financiën
De bevoorschotting van 55.000 euro door de gemeente tbv de winkel heeft geleid tot
een forse belastingaanslag. Langs diverse kanalen is Bertille nu bezig om de
belastingdienst ervan te overtuigen dat wij geen ondernemerscoöperatie zijn maar
een maatschappelijk doel hebben.
Website
Paul vertelt over de stand van zaken. 1 september gaat de nieuwe website live!
www.ransdaalvoorelkaar.nl Met dank aan Paul en Jeroen!
Rondvraag:
• Marie-José vertelt kort over de energiecoöperatie die op initiatief van de
gemeente Voerendaal in maart startte met 50 geïnteresseerden. Er zijn
enkele bijeenkomsten geweest en Marie-José blijft het proces volgen. Het
initiatief staat in het coalitieprogramma en zal dus zeker vorm gaan krijgen.
• Karin schrijft een artikel voor d’r Sjpeegel.
• De schoolgroep heeft de draad weer opgepakt. Zij willen de ouders van de
leerlingen meer betrekken. De coöperatie geeft aan te willen ondersteunen
indien nodig.
• Vraag van Sandra: kunnen we zoiets doen als een vooroplevering van de
Ransdalerstraat? Gaby gaat hierover in contact met gemeente en
klankbordgroep.
Volgende datum:

