Verslag ledenraad Ransdaal voor Elkaar

29 november 2018

Aanwezig:
Leden: Floor van Riel, Sandra Pieroen, Harry Laane, Frank Houben
Ledenraad: Paul Smeets, Dominic Neven, Chantal Houben, Marie-José Kamps, Gaby
Vanhommerig, Bertille Soogelee (notulen), Karin Dormans (voorzitter)
Belangstellenden: Marc Deguelle, Philip Tans
Afgemeld: Jos Soogelee, Edwin Kurvers, Miem Houben
1. Opening en welkom
2. Mededelingen:
- Openingsfeest voor de Ransdalerstraat is in het voorjaar van 2019; idee is
ontmoeting op de Ransdalerstraat (speeddaten); in het feestcomité zitten gemeente,
klankbordgroep, Ranzel boave en coöperatie. Namens de coöperatie neemt deel:
Sandra Pieroen en vorige keer hebben Jos Soogelee en Miem Houben zich ook
opgegeven.
- als er nog problemen zijn met de straat, de oplevering: s.v.p. melden bij
projectleider gemeente Chantal Kurvers (Chantal.Kurvers@voerendaal.nl)
- Dominic Neven trekt zich terug uit de ledenraad; hij licht dit toe. Hartelijk dank voor
je werk tot nu!
- Coöperatie heeft vanochtend een gesprek gevoerd met IBA en stichting Doen over
ontwikkelingen en (financiële) ondersteuning.
3. Project Wonen start met een IBA-ondersteuning van 6.000 euro. Gaby, Karin, Paul en
Hein de Vos vormen de werkgroep.
Bijeenkomst werkgroep: 7 december 10.00 uur
De groep wil in gesprek komen/ gaan met inwoners over hun woonbehoeften in de
toekomst. Wat en welke woningen/ voorzieningen/ ondersteuning zijn nodig in
Ransdaal op de wat langere termijn? Gedacht wordt aan een tweetal bijeenkomsten
met bewoners in verschillende fases van hun wooncarrière.
Tegelijk loopt nu een enquête van de gemeente Voerendaal naar de woonbehoeften

www.enqueteviainternet.nl/WBO
S.v.p. deze zo veel mogelijk verspreiden!!
4. Voetbalveld
Werkgroep zijn hier Dominic, Lixel Bevk, Armand Schijen en Maurice Linden. Er is
gebrainstormd en verder nagedacht: veel ideeën die een vorm lijken te krijgen in een
concept van dagcafé, met kleine horeca en winkel/ bakkerij in combinatie met
dagbesteding en evenemententerrein voor verenigingen. Misschien een “Wouves
buiten”? Er zijn 3 potentiële ondernemers (o.a. Frans Houben) bij betrokken. Deze
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groep moet in december en januari een stappenplan maken. Begin februari moet dit
er liggen.
Gevraagd is om het ondernemersplan van d’r Nuuje winkel van Nolan Grooten en de
coöperatie te mogen gebruiken (Nolan is akkoord).
Per 1 januari is Hellas weg van het terrein en worden de voorzieningen voor gas,
water en licht afgesloten. Beheer ligt dan bij gemeente.
Vanuit de werkgroep moet er in de opvolging van Dominic een nieuwe
verbindingspersoon komen met de ledenraad: wie van de werkgroep gaat dat
worden?
Coöperatie gaat in gesprek met de gemeente en wil tijd om met een plan te komen
Wethouder Ruud Braun is portefeuillehouder sport; hij heeft elke tweede woensdag
van de maand van 11.00- 12.00 uur spreekuur in ’t Wouves; De coöperatie gaat zo
snel mogelijk met de gemeente in gesprek om te bereiken dat er ruimte blijft voor
initiatief uit het dorp.
Coöperatie gaat met de 2 werkgroepen een aanvraag indienen bij stichting DOEN
voor ondersteuning en financiële middelen.
5. 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. Camping La Dolce
Vita wil zich aansluiten bij de coöperatie Land van Kalk.
Er worden ‘land van kalk wandelkaarten’ uitgedeeld. Het zou goed zijn als de routes
ook naar en van Ransdaal gaan lopen. Hetty Kamps en Floor van Riel werken aan een
infofolder over de kerk, de architectuur, het verhaal van zelfbouwen, kunradersteen
en de Dibbetsramen. Dat zou een mooi startpunt zijn voor een wandeling.
Als Ransdaal een van de poorten voor het Land van Kalk wordt, kunnen we
bijvoorbeeld aan de gemeente voorstellen om het veldje tussen het spoor, de Past.
Laevenstraat en de Huntjensstraat in te richten als poort/informatiepunt. Verder
kunnen we bekijken of er een fietsuitleenpunt bij een van de ondernemers kan
worden ondergebracht. Happy Frites/La Dolce Vita?
Ook is er misschien aansluiting mogelijk bij één van de initiatieven voor het
voetbalveld.
6. Energieproject: Marie- José Kamps heeft geen nieuws; ze gaat er achteraan.
7. Financiën
De belastingaanslag is teruggebracht naar 0! Er is 1 nieuw lid bijgekomen Marian en
Leo van Pelt van camping La Dolce Vita; nu 56 leden.
Website www.ransdaalvoorelkaar.nl wie zou een facebookpagina willen
onderhouden??
ALV: 1 x per jaar; ieder is akkoord met een planning in februari voor carnaval,
eventueel te combineren met een thema Wonen.
Wie wil met bestuur ALV voorbereiden?
Goedkeuring gevraagd voor een ondertitel bij Ransdaal voor elkaar
nl. ‘voor de toekomst van ons dorp’. Dit wordt goedgekeurd.
8. Rondvraag:
 Almabtrieb: mooie opbrengst; jammer dat we er niet gratis reclame voor de
coöperatie mochten maken.
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Philip was hier oriënterend aanwezig; woont in Ransdalerstraat 59? Wil
misschien actief worden.

We zoeken dus samen extra handjes voor:
- Feestcomité opening Ransdalerstraat (mei 2019)
- Werkgroep wonen
- Werkgroep voetbalveld
- Website en communicatie facebook
- Voorbereiding ALV
- Verspreiding enquête wonen. Dit kun je snel via je eigen facebook
doen: www.enqueteviainternet.nl/WBO
- Aanvragen schrijven stichting DOEN (project wonen en project
voetbalveld)
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