Ransdaal Voor Elkaar coöperatie U.A.
Jaarverslag 2018

Februari 2018
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Inleiding

Het bestuur van Ransdaal Voor Elkaar, coöperatie U.A. legt met dit verslag verantwoording af
van de gebeurtenissen in 2018.
Het financieel jaarverslag wordt als aparte bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag.

Bertille Soogelee
Karin Dormans
Bestuur Ransdaal Voor Elkaar, coöperatie U.A.

De ledenraad bestond in 2018 uit:
Miem Houben
Chantal Houben-Arnoldussen
Marie-José Kamps
Edwin Kurvers
Dominic Neven
Jos Soogelee
Gaby Vanhommerig
Aantal ledenraadbijeenkomsten 2018: 7
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Overzicht activiteiten en gebeurtenissen
–

Januari:
o

Uitnodiging Eerste Algemene Ledenraad Vergadering, te houden op 26/2/2018

o

De website wordt voorbereid. Jeroen van Krugten zorgt voor de techniek en de
vormgeving, Paul Smeets plaatst informatie en het bestuur levert informatie aan. Ook
leden kunnen informatie aanleveren.

–

Februari:
o

Algemene Ledenraad Vergadering (26/2/2018) gecombineerd met het ophalen van
ideeën voor het Programma voor Ransdaal. Dit resulteerde in 8 punten voor Ransdaal.
Prioriteit wordt in 2018 gelegd bij het thema Wonen en de herbestemming van het
voetbalveld. De coöperatie is vertegenwoordigd in het overleg.

o

Er is via Gaby Vanhommerig een verbinding tussen de coöperatie en de
Klankbordgroep Ransdalerstraat.

–

Maart:
o

In de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen (21/3) organiseert de coöperatie bij
café Spierings een verkiezingsavond. Alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd
door hun lijsttrekker en een tweede kandidaat. De partijen krijgen de kans om hun
visie te geven op de 8 punten voor Ransdaal. Er is een mooie opkomst. Voorbereiding
door Marie-José Kamps en Karin Dormans.

o

Naar aanleiding van de informatiemarkt over IBA Parkstad ontstaat contact met IBA
en volgt een gesprek over ‘Bewoners maken Parkstad’.

o

Een vertegenwoordiger van de coöperatie (Marie-José Kamps) neemt deel aan
bijeenkomsten van de gemeente over een energiecoöperatie).

–

April:
o

De coöperatie bereidt een aanvraag voor om via het IBA-initiatief ‘Bewoners maken
Parkstad’ financiële ondersteuning te krijgen voor het onderzoek rond de toekomst
van het wonen in Ransdaal.

–

Mei:
o

Aanvraag ingediend

o

Opname filmpje over het belang van een project over de toekomst van het wonen. Met
medewerking van Alex en Ria Schyns en Bertille Soogelee.
https://www.ransdaalvoorelkaar.nl/nieuws/wonen-in-ransdaal/

o
–

Deelname aan avond voor verenigingen om na te denken over hun toekomst.

Juni:
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o

Overleg met kerkbestuur, vertegenwoordigers van klankbordgroep Ransdalerstraat
(Harrie Leunissen, Ruud Voncken) over manieren om voldoende gelden te
verzamelen voor de renovatie van het plein voor de kerk.

o

Ondersteuning bij bijeenkomst door initiatiefgroep SCKR (Lixel Bevk, Frank
Houben, Dominic Neven) over herbestemming voetbalveld. Grote opkomst, veel
ideeën. Er volgt een aanvraag bij ‘Bewoners maken Parkstad’.

o

Aanvraag ‘Bewoners maken Parkstad’ toegekend. Gaby Vanhommerig en Karin
Dormans gaan aan de slag.

o

Gesprek met een groep mensen (uit Parkstad) die op zoek is naar een carréboerderij
om gezamenlijk wonen te realiseren.

o
–

Website nadert afronding.

Augustus

o Vernieuwde website live!
o De initiatiefgroep Herbestemming voetbalveld overlegt met drie ondernemers om een
commercieel initiatief als uitgangspunt te kunnen nemen voor de verwezenlijking van
diverse vrijwilligersideeën.
o

Overleg met de ondernemerscoöperatie Land van kalk (Bertille Soogelee) over de
mogelijkheid om in Ransdaal ook een ‘Poort voor het Land van kalk’ te realiseren.

o

Start denkproces over de opening van de Ransdalerstraat. Deze is aanvankelijk
voorzien voor najaar 2018 maar wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2019.

–

September:
o

Projectgroep Wonen gaat van start met als leden Gaby Vanhommerig, Paul Smeets,
Hein de Vos en Karin Dormans.

o

Overleg over de opening van de Ransdalerstraat met gemeente (Chantal Kurvers),
Ranzel Boave (Moniek Kamps) en de coöperatie (Karin Dormans). De werkgroep
wordt verder uitgebreid.

–

Oktober
o

Projectgroep Wonen bereidt bijeenkomsten voor begin 2019

o
–

November
o

Overleg met Stichting Doen (Frans Houben, Gaby Vanhommerig, Karin Dormans)
over mogelijkheden voor ondersteuning herinrichting Voetbalveld.

o

Eerste overleg met wethouder Braun over standpunt van de gemeente ten aanzien van
de herbestemming van het voetbalveld.

o

Er komt een informatiefolder over de kerk en de Ransdalerstraat (Floor van Riel en
Hetty Kamps). Die zou passen in de aansluiting van Ransdaal bij Land van kalk.
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Bertille Soogelee onderhoudt op dit terrein de contacten en stimuleert ondernemers uit
het dorp om eveneens aansluiting te zoeken.

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. Verdere
structurering is gewenst. De communicatie verloopt via de volgende kanalen:
–

In gesprekken

–

Bijeenkomsten en vergaderingen

–

Website: www.ransdaalvoorelkaar.com

–

Sjpeegel

–

Facebook van het Burgerinitiatief Leefbaar Ransdaal

–

Parochieblaadje

–

Mails naar leden en belangstellenden

–

Flyer

–

Pers
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