Verslag Ledenraad d.d. 3 maart.2020
Aanwezig ledenraad: Edwin Kurvers, Miem Houben, Philippe Tans, Gaby Vanhommerig,
Sharina Scheijen, Karin Dormans (voorzitter), Bertille Soogelee (verslag), leden: Michael van
Groeningen, Wiel Curfs, Ine Helwig
Afgemeld: Jos Soogelee, Lixel Bevk
Volgende vergadering ledenraad 11 mei 20.00 uur ‘t Wouves
1. Notulen 27 januari, zijn goedgekeurd:
2. Mededelingen:
- Verzoek van Ine Helwig om een oproep te doen aan de leden voor betaling van de
contributie met vermelding bankrekeningnummer (actie Bertille).
- Martin Hensens heeft bedankt als lid.
- IBA-betaling is afgerond: € 3700 is niet benut in het project en teruggestort.
- Aangifte vennootschapsbelasting voor 1 juni: actie Philippe en Bertille.
3. Verloop ALV: notulen zijn goedgekeurd. De sfeer was positief, kwaliteit goed,
kwantiteit minder, met name door de raadsvergadering van die avond, waarbij veel
mensen uit Ransdaal met hun kinderen aanwezig waren.
4. Terugblik op koffiedrinken bij wethouder Braun 27.02: aanwezig waren Ransdaal
Voor Elkaar, schoolgroep en voetbalveld; afwezig Ransdaal Boave en omwonenden
Dorpsplein. Wethouder heeft gevraagd om meer coördinatie en prioriteitstelling
vanuit het dorp. We discussiëren erover of dit alleen een verantwoordelijkheid is van
de burgers; we vinden dat de gemeente hier ook een rol in heeft. Bijv. door
toewijzing van een beleidsadviseur. Maar in principe is het initiatief van Cube Design
(Siscode) de manier waarop de gemeente een aanpak voor de participatie van uit
Ransdaal vorm wil geven.
5. Cube design / gemeente Voerendaal: Karin licht kort toe wat dit inhoudt. Gepland
zijn 2 bijeenkomsten op 12 maart vanaf 17.30 in het Wouves, startend met iets te
eten en 13 maart bij Cube in Kerkrade om het af te ronden. Dit alles met een
professioneel begeleider, de social designer Wilma Smeenk. Voor Ransdaal Voor
Elkaar nemen deel: Edwin, Bertille, Wiel (ook voor Wouves en IVN), Gaby (12),
Sharina (12) en Karin (12). De uitnodiging van Cube wordt nog verspreid (actie
Bertille).
6. Projecten
a. Wonen: met ons rapport is dit afgerond. Opmerking van een van de leden
was, dat we te moeilijke woorden gebruikten, te veel jargon in de tekst.
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Daarop letten een volgende keer. Besloten wordt om het rapport aan te
bieden aan wethouder Thomas en de woningstichting met IBA (Bart Temme,
Jos Bauer). Actie: PG Karin en Gaby. Richting gemeente benadrukken dat het
splisten van woningen of panden een optie is die structureel gesteund kan
worden door gemeente en meer past bij particulier initiatief. NB: denk aan
publiciteit
b. Voetbalveld: geen voortgang bekend over het trapveldje. Wel is duidelijk dat
alle toestellen die geplaatst worden door de gemeente gekeurd (jaarlijks)
worden. Verder voert de gemeente het groot onderhoud aan het perceel uit.
Echter is een definitieve invulling niet aan de orde; wel een tijdelijke.
Suggestie van Michael: waarom niet voetballen op het schoolplein; daar zijn
voorzieningen? We praten Michael bij over de speelplek in 2010 en het
mislukken daarvan. Maar wie weet, zou het nu wel een optie zijn…?
c. Natuur Ransdaal en omgeving: Tom Sijstermans is voor 2 dagen/week
projectleider bij de gemeente. Activiteit 1: op Boomplantdag (18 maart)
wordt het talud rond een perceel in het Ransdalerveld aangeplant met
struiken en bomen. IKL doet de voorbereiding en zorgt voor (plant)materiaal,
coöperatie organiseert. Leerlingen van groep 5 en 6 doen hieraan mee,
aangevuld met vrijwilligers. De volgende mensen geven zich op: Martin, Gaby,
Remco, Sharina, Wiel, Michael, Karin, Ria en Jan Senden, Rob Soons. Er wordt
nog een oproep gedaan onder de leden (actie: Bertille). NB: denk aan
publiciteit
Verder is een aanvraag ingediend bij Parkstad Limburg voor aanwending van
de eerdere 55.000 euro voor Ransdaal ten behoeve van dit project: o.a. de
aanleg van een wandelpad en een veldweg voor o.a.
landbouwverkeer/wateropvang.
7. Positie Coöperatie
In de ALV is gestemd over het voorstel om de coöperatie om te vormen tot een
verenigingsvorm. Hier was een meerderheid voor. Ledenraad zal dit gaan uitwerken.
Besloten wordt dit op te pakken na de Cube Designavonden. Een voorstel is (Michael)
om te komen tot een maandelijks (3-maandelijks) breed overleg of dorpsoverleg om
alle subgroepjes bijeen te laten komen. Het vergaderen en de vaak nauwelijks
zichtbare resultaten zijn niet voldoende aansprekend.
8. Rondvraag:
- Er is een brief naar leiders van de peuterspeelzaal gegaan waaruit duidelijk wordt
dat de peuterspeelzaal misschien gesloten wordt. Ransdaal voor Elkaar zal in
contact gaan met ouders/leiders en kijken wat we kunnen doen.
- Ine beveelt aan dat de gemeente meer aangesproken wordt, ook op coördinatie.
- Dorpsplein: nog niet bekend is wanneer de speeltoestellen geplaatst worden en
er een heropening is met wethouder Braun.
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