Verslag Ledenraad 9 april 2019
Aanwezig: Jos Soogelee, Edwin Kurvers, Marie-José Kamps, Miem Houben, Philippe Tans,
Lixel Bevk, Bertille Soogelee, Karin Dormans
Afgemeld: Gaby Vanhommerig

De agenda werd in een andere volgorde afgehandeld. Het verslag is iets logischer
opgebouwd.
Ingekomen post:
Uitnodiging van gemeente Voerendaal voor een bijeenkomst voor/over buurtverenigingen.
Niemand van de leden heeft de gelegenheid om erbij te zijn.
Uitnodiging om deel te nemen aan het gesprek over Natuurontwikkeling in de gemeente: Jos
en Karin gaan erheen
ALV: een kort verslag met de presentatie verschijnt binnenkort op de website.
Verder geen opmerkingen
Jaarplan 2019: Aan de hand van de ‘8 punten voor Ransdaal’ (de lijst die in de ALV werd
opgesteld) worden enkele wijzigingen aangebracht.
Project Wonen:
Er komt binnen enkele dagen een verslag van de eerste fase van dit project, waarin de
meningen van de inwoners van Ransdaal zijn gepeild en gepresenteerd tijdens de ALV.
De projectgroep heeft een standpunt ingenomen ten aanzien van eventuele woningbouw op
het voetbalveld: we kiezen voor inbreiden en niet voor uitbreiden. Motivatie wordt
verwoord in een artikel dat ingestuurd wordt voor Via Voerendaal. De ledenraad
ondersteunt deze aanpak.
De projectgroep gaat in de volgende fase aan de slag met het volgende:
1) Inventariseren van de panden in het dorp. Verzoek om uitvoering van deze opdracht
in handen te geven van architect Gaby Vanhommerig. In de statuten van de
coöperatie is vastgelegd dat eventuele diensten en producten maximaal zullen
worden ingekocht bij leden van de coöperatie, mist de kwaliteit is gegarandeerd. In
dit geval is dat dus passend. We mikken op een gunstige prijs.
2) Voorbereiden van projecten om het wonen te ondersteunen. Daarbij wordt gedacht
aan informatie over zorg (in samenwerking met Zij-aktief en 55-+), klussendienst,
verduurzaming, domotica, meningsvorming huren/kopen etc.

Project Voetbalveld:
Lixel heeft gesproken met de initiatiefnemers Armand Schijen, Rolf Habets, Maurice Linden.
Zij gaan een aanvraag doen bij IBA Bewoners maken Parkstad om met dat geld een
trapveldje/speelveldje te kunnen aanleggen met een paar speeltoestellen en een bankje.
Over de mogelijkheden voor een eventuele bakkerij is geen nieuwe informatie gedeeld.
Project Natuurontwikkeling:
In een vervolg op het kennismakingsgesprek met de wethouders hebben Marie-José, Jos en
Karin met wethouder Verbraak en ambtenaar Cleef gesproken over mogelijkheden in het
Ransdalerveld. Gezocht zou moeten worden naar natuurontwikkelingsmogelijkheden die
tevens goed werken voor de afvoer van overtollig regenwater. Uit het gesprek vloeit een
uitnodiging voor om deel te nemen aan een brainstrom over de ambities van Voerendaal
met betrekking tot natuur, landschap en water.
Opening Ransdalerstraat:
De opening is geregeld. Er zijn minimaal 100 betalende gasten nodig om er financieel goed
uit te springen. Besloten wordt dat er de verkeersregelaars zullen komen. Verder zal de
coöperatie bijspringen als er uiteindelijk een financieel tekort blijkt te ontstaan.
Er wordt een evenementenverzekering aangevraagd. Van inwoners aan de Ransdalerstraat
wordt medewerking gevraagd bij het voorbereiden, tijdens de opening en bij het opruimen.
Financiën:
Bertille geeft aan dat de jaarrekening is goedgekeurd en dat de accountant bezig is met de
belastingaangifte. In het verlengde hiervan agendeert zij de vraag of de coöperatievorm nog
wel de goede juridische constructie is.
Communicatie:
Verslag ALV en informatie over de projecten komt in de juni-uitgave van d’r Sjpeegel.
Volgende bijeenkomsten:
21 mei
25 juni
27 augustus
1 oktober
12 november
Steeds 20.00 uur in het Wouves

