Verslag Ledenraad d.d. 20 juni 2019
Aanwezig: Karin Dormans(voorzitter) Edwin Kurvers, Lixel Bevk, Bertille Soogelee (notulen),
Philippe Tans en Jos Soogelee
Afgemeld: Marie Jose Kamps, Miem Houben, Chantalle Houben en Gaby Vanhommerig.
Verslag:
1. Verslag vorige keer: is nog niet gereed
2. Mededelingen:
a. Het Ransdalerstraatfeest had een batig saldo van ongeveer 700 €. Besloten is
door het organiserend comité om bewoners van de straat te polsen voor een
bestemming van dit tegoed. Uit de verzamelde ideeën zal een bestemming
gekozen worden. De kosten voorgeschoten door de coöperatie zijn allemaal
terugbetaald. Mooi resultaat!
b. Karin Dormans heeft een resterend tegoed uit het leefbaarheidsproject van
2010 gestort op de bankrekening van de coöperatie.
c. Jos heeft nog met de schoolgroep gesproken; nogmaals met de uitnodiging
contact te houden en elkaar te informeren.
3. Projecten
a. Voetbalveld: er is verslag gedaan van een afspraak met IKL Leon Jongen. De
werkgroep (WG) heeft een aantal afspraken met eventueel ondersteunende
organisaties of adviseurs, o.a. Speeltuinwerk Limburg. Hieruit zal een keuze
gemaakt worden. Er wordt dan een vlekkenplan met onderhoud/
exploitatievoorstel gemaakt. WG bestaat uit Lixel Bevk, Roy Urlings, Ralf
Habets, Armand Scheijen. Intussen heeft Lixel wel wat acties genomen n.a.v.
onderhoud en maaien van het veld.
b. Energiecoöperatie: een optie is een van de twee velden te beleggen met
zonnepanelen; het hele dorp zou dan voorzien worden van groene energie.
We besluiten hierop verder te oriënteren. Het kan in combinatie met plan
trapveldje; Lixel praat WG-voetbalveld bij. We organiseren dan in september
een dorpsavond voor info hierover. Zoveel mogelijk mensen dienen te
investeren en dan stroom af te nemen. Karin onderneemt actie.
c. Natuur Ransdaal en omgeving: het gesprek met wethouder Verbraak heeft
opgeleverd dat Voerendaal mee wil werken aan bomen planten. Bij gebrek
aan grond is aan de coöperatie de vraag gesteld mee te denken over locaties.
We denken dat langs de Midweg een mooie rij bomen geplant kan worden.
Dat zou een prachtig profiel geven in het landschap. Jos en Karin bespreken
dit met Gemeente.
d. Project Wonen: na discussie over met name e-mail van IBA waarin
concretisering gevraagd wordt voor 1 september, besluiten we koers te
houden. Dat wil zeggen: doorgaan met een studie over potentieel
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beschikbare volumes in hoeves en getallen van potentiële bewoners in
combinatie met een aantal ontmoetingen waarin bewoners gesensibiliseerd
worden voor andere woonvormen en de vragen rondom zorg aan huis
worden besproken. Als dit niet voldoet voor IBA, dan sturen we het geld
minus de gedane uitgaven terug. Bertille en Karin gaan in gesprek met IBA.
e. Land van Kalk: organiseert een week Proef het Land van Kalk (6 t/m 15
sept) en de Open Deuren Dag (zo 8 sept); voor Ransdaal zou dit misschien
ingevuld kunnen worden door rondleiding kerk (Bertille vraagt het aan Hetty
en Floor) en/ of een barbecue bij La Dolce Vita (Marian Eussen is rechtstreeks
benaderd).
4. Financiën: als het Parkstad-geld is teruggestort en eventueel ook een deel van het
IBA-geld dan resteert nog € 3000.
5. Cube-vraag: we zijn gevraagd mee te doen aan een onderzoek, een Europese studie
naar hoe burgers betrokken kunnen worden bij beleidsontwikkeling door middel van
design thinking. Gemeente Voerendaal doet hier ook aan mee. Onder goede
voorwaarden vinden we dit wel interessant: voorwaarde is gelijke inbreng/
positionering voor vrijwilligers en professionals, vacatie-vergoeding en afspraken
vooraf over wát er mee gedaan wordt door beleidsmakers.
6. Ransdaals woordenboek verschijnt binnenkort. Jos kan hier een berichtje van
gemaakt worden voor de website??
Volgende keer 27 augustus 19.30 ‘t Wouves
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