Verslag ledenraad Ransdaal voor Elkaar

28 januari 2019

Aanwezig:
Leden: Philippe Tans, Lixel Bevk
Ledenraad: Jos Soogelee, Miem Houben, Bertille Soogelee (voorzitter), Edwin Kurvers, Karin
Dormans (notulen)
Afgemeld: Gaby Vanhommerig, Chantal Houben
1. Opening en welkom
2. Mededelingen:
- Gaby Vanhommerig, Bertille Soogelee en Karin Dormans hebben gesproken met de
wethouders Braun, Verbraak en Thomas. Dit als kennismaking en om van elkaar te
weten waaraan gewerkt wordt.
- Openingsfeest voor de Ransdalerstraat is op 19 mei 2019; idee is ontmoeting op de
Ransdalerstraat; in het feestcomité zitten gemeente, klankbordgroep, Ranzel boave
en coöperatie. Namens de coöperatie neemt deel: Jos Soogelee, Miem Houben,
Philippe Tans, Sandra Pieroen. Er worden nog wat tips gegeven. We zijn benieuwd
naar de verdere uitwerking. Bij de opening worden ook twee informatieborden
onthuld. Tip: info op de borden wordt redelijk beperkt, via een QR-code komen lezers
op de website van Ransdaal Voor Elkaar.
3. Project Wonen is gestart met een IBA-ondersteuning van 6.000 euro. Gaby, Karin,
Paul Smeets en Hein de Vos vormen de werkgroep, die inmiddels het programma
heeft samengesteld voor de 2 avonden in het Wouves. Na een inleiding volgt een
gesprek om te achterhalen hoe inwoners aankijken tegen de toekomst van het
wonen in Ransdaal. De resultaten van het gesprek en het woononderzoek/ enquete
van de gemeente worden samengevoegd tot een voorstel dat we in de Algemene
Ledenvergadering van de coöperatie hopen te presenteren.
4. Project voetbalveld: Lixel Bevk gaat nog een keer in overleg met de initiatiefgroep
(Maurice Linden, Armand Schrijen en Rolf Habets). Iemand van het bestuur van de
coöperatie zal daarbij aanhaken. De vervolgstappen hangen af van datgene wat de
ondernemer gaat doen. Dat wordt de komende dagen/weken duidelijk.
5. Land van Kalk
Op 19 maart 19.30 uur is op de Bernardushoeve een bijeenkomst over het Land van
Kalk. Bertille gaat en zal de eigenaren van camping Dolce Vita uitnodigen.
6. Energieproject: Marie- José Kamps is niet aanwezig, geen nieuws.
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7. Algemene Ledenvergadering: 14 maart, 19.30 uur, ‘t Wouves
Concept agenda: financiële verantwoording, stand van zaken voetbalveld, resultaat
project wonen fase 1 en voorstel voor actiepunten 2019.
NB iedereen kan deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering, maar alleen de
leden mogen stemmen.
8. Uitbreiding ledenraad: Lixel Bevk wil toetreden tot de ledenraad, Philippe houdt dat
nog even in beraad. Op de ALV worden nieuwe leden voor de ledenraad
goedgekeurd en eventueel vertrekkende ledenraad leden bedankt.
Volgende vergadering: maandag 11 maart, 20.30 uur, ‘t Wouves
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