Verslag Algemene Ledenvergadering Ransdaal Voor Elkaar | coöperatie U.A.
13 februari 2020 in het Wouves.
Aanwezig: 14 leden. Afgemeld: 14 leden, belangstellenden: 2
Door de gelijktijdige, belangrijke Raadsvergadering in Voerendaal was de opkomst beperkt.
Terugblik 2019
Aan de hand van een presentatie wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar door Karin
Dormans en Bertille Soogelee
• Het project Wonen in Ransdaal, iedereen onder de pannen (IBA-project Bewoners maken
Parkstad) is afgerond met een projectnota. Deze is beschikbaar voor alle leden en wordt
uitgedeeld.
De tijd is rijp voor particulier initiatief, als u een aanbouw wil, een splitsing van woning
of een adres toevoegen. De nota helpt hierbij om bij gemeente medewerking te krijgen. De
coöperatie stelt het op prijs als we van zo’n initiatief op de hoogte worden gesteld. Samen
staan we sterker, als bv. meer particulieren iets dergelijks willen om seniorenwoningen of
starterswoningen toe te voegen.
De projectgroep heeft geen concreet woonproject opgeleverd, hetgeen niet mogelijk is
omdat er geen woningen beschikbaar zijn hiervoor. Ransdaal voor Elkaar zal het verslag
aanbieden aan: Gemeente Voerendaal.
Informatie over zorg(trajecten) volgt nog.
Een klusteam (met name voor tuinonderhoud) is beschikbaar via Burgerij Klimmen
•

Energieproject: samen met de coöperatie de Omslag waren wij voor zonnepanelen,
geïnvesteerd door bewoners van Ransdaal op het bovenste Voetbalveld. Gemeente
Voerendaal heeft echter laten weten dat door interne prioriteitsstelling besloten is de
eerste 2 jaar geen definitieve invulling van het voetbalveld te realiseren.

•

Cube design: samen met Cube museum en Gemeente Voerendaal onderzoeken we hoe we
voor het hele dorp gesprekspartner kunnen zijn voor beleidsontwikkeling van de
gemeente. Andere groeperingen in Ransdaal zijn hier ook voor uitgenodigd.

•

Ransdalerstraat opening: was een groot succes

•

Voetbalveld invulling trapveld, Lixel Bevk: er is een schets gemaakt en de werkgroep
heeft een begroting gemaakt. Doel is een speel/ trapveld voor de kinderen vanaf 8 jaar met
wat zit en speel mogelijkheden. Dit wordt ook ingediend bij IBA Bewoners maken
parkstad en hopelijk wordt het met hulp van partijen in Ransdaal gerealiseerd in 2020.

•

Natuur rond Ransdaal, presentatie van Tom Sijstermans. Op vraag van de leden zijn we
bezig gegaan met natuur. Door goed overleg met de gemeente proberen we de
wegegevallen gelden van de winkel toch te behouden voor Ransdaal door dit te investeren
in het Natuurproject. Gemeente wil dan de investering verdubbelen. Het sluit aan bij
zaken die de Gemeente al wil ondernemen om het Ransdalerveld meer klimaat robuust te
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maken. De coöperatie wil dan ook sociale doelen realiseren zoals: meer korte
wandelroutes, een verbinding voor landbouwverkeer, bomen aanplanten en speelgroen.
De eerste Boomplantdag is op 18 maart in samenwerking met de school! Een
werkgroepje van leden is hiermee aan de slag. Ideeën zijn welkom en vrijwilligers zijn
gevraagd voor 18 maart.
•

School: we kunnen hier info geven over het burgerinitiatief Behoud school. Zelf zijn de
leden bij de Raadsvergadering. De groep is bezig met een aanpassing van het gebouw om
zo de toekomst van de school veilig te stellen. De aanwezigheid van ouders en kinderen
bij de Raadsvergadering vanavond laat zien dat de school echt leeft in Ransdaal. De
coöperatie wil uiteraard zeker mee ondersteunen.

•

Dorpsplein speeltoestellen: Theo Janssen. Doordat omwonenden na het verdwijnen van de
glijbaan vasthoudend bezig zijn geweest met nieuwe speeltoestellen is na veel overleg
door gemeente Voerendaal toegezegd dat er op rekening van Gemeente 3 toestellen
geplaatst zullen worden op het Dorpsplein voor de kleinere kinderen.

Financieel verslag
Het financieel jaarverslag wordt gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit Miem
Houben en Jeroen van Kruchten. De penningmeester wordt decharge verleend en het
financieel verslag wordt goedgekeurd.
Teruggetreden uit de ledenraad zijn: Chantal Arnoldussen en Marie Jose Kamps. Er wordt
gevraagd of mensen willen toetreden tot de Ledenraad. Een persoon overweegt dit.
Aantal betalende leden/ huishoudens 2019: 34. 10 leden hebben niet opgezegd en niet betaald.
Bestuur stelt voor de ledenbijdrage voor 2019 te handhaven zoals in 2019 op € 25,- per
huisadres. Dit wordt door de leden aangenomen.
Toekomst Coöperatie
Aan de leden wordt gevraagd of zij tips hebben voor de coöperatie om beter te functioneren
voor het hele dorp. Naar voren komt waardering voor de coöperatie; juist het coördineren is
belangrijk en de dialoog blijven opzoeken. Meer doen aan communicatie, is dat een tip?
Gestemd wordt over het aanhouden van een minimumaantal leden/ huishoudens (bv. 30 of 40)
als bestaansrecht. Dit wordt weggestemd.
Gestemd wordt over de rechtspersoon: voorstel is te kiezen voor een verenigingsvorm. Dit
wordt aangenomen.
Vaststellen van actiepunten voor 2020
Dit is niet expliciet gedaan. De ledenraad zal dit oppakken en uitwerken.
Rondvraag: Geen opmerkingen
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