Verslag Ledenraad d.d. 28 oktober 2020 ONLINE
Aanwezig: Edwin Kurvers, Gaby Vanhommerig, Miem Houben, Jos Soogelee, Sharine
Scheijen, Karin Dormans (voorzitter) Bertille Soogelee (verslag).
Afmelding: Philippe Tans, Lixel Bevk.
Volgende vergadering ledenraad 3 december 20.00
1. Notulen: zijn goedgekeurd
2. Mededelingen:
• Opzegging als lid van Michael van Groeningen
• Boomplant dag 18.11 gaat niet door vanwege Corona
• Artikel in de Sjpeegel was ok
• Voortgang peuterspeelzaal wordt duidelijk in november
3. Projecten
a. Cube design: afgelopen 21.10 is een laatste sessie geweest met Cube en
gemeente Voerendaal (online0. Het canvasmodel is verbeterd en afgerond. Uit
het gesprek met de gemeente over de inzet van het canvas blijkt dat men het
alleen wil gebruiken voor de wettelijk verplichte burgerparticipatie; bij de RES
regionale energie structuur en de Omgevingsvisie. Dus niet specifiek voor
verbetering van de communicatie en samenwerking van het dorp met de
gemeente. Voor de coöperatie is dit teleurstellend.
Wat doen we verder?
- We reageren hierop ri Cube/ gemeente?
- komt er een publicatie in het blad van Voerendaal door Cube?
- We gebruiken het zelf om onderling het gesprek aan te gaan en eventueel als
zich dat voordoet ook ri. Gemeente.
b. Project Wonen: rapport en de zorgkaart worden aangeboden aan wethouders
Thomas en Coenen op 3 november. IBA was uitgenodigd, maar afgemeld.
c. Peuterspeelzaal; geen nieuws
d. Natuur Ransdaal en omgeving: Karin wil graag wat hulp voor de voortgang;
voorstel is iedereen te informeren die eerder heeft meegedaan + ledenraad en
eventueel een online werkvorm kiezen.
e. Pleintje Dr. Huntjensstraat: op initiatief van de coöperatie is door Gaby en Karin
contact gelegd met bewoners (Dominic Neven) en met de projectleider
Gemeente. De uitvoering is stopgezet om eerst bewoners nog gelegenheid te
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geven mee te denken over de inrichting. 5.11 is er een bewonersbijeenkomst
georganiseerd in het Wouves. Helaas is deze door corona vervallen.
4. Coöperatie of vereniging enkele overwegingen:
- Er zijn geen aanmeldingen voor het overnemen van bestuur, min. 2 personen zijn
er nodig.
- Dan zijn er 2 alternatieven: de coöperatie liquideren of slapend houden d.w.z. dat
Karin en Bertil aanblijven; er geen activiteiten meer zijn en de bankrekening
gehandhaafd blijft totdat er misschien een nieuwe urgentie ontstaat en anderen
het willen invullen.
- Een voorstel zal door de ALV in januari 2021 besloten moeten worden.
- Bertil en Karin denken over slapend houden na, met name ook over de termijn.
- De ledenraad heeft voorkeur voor slapend houden.
Rondvraag:
- Zonneweide Karstraat Ransdalerweg/ Heugdenweg?: Er blijkt een ondernemer te
zijn die dit heeft aangevraagd en de gemeente lijkt mee te werken hieraan. Het
zou gaan om 17 en 5 ha. Op landbouwgrond. Gemeente heeft zich verbonden
aan Palet en Provincie en zou voor 37 ha verplicht zijn. De bedoeling is dat het zo
onzichtbaar mogelijk is, dus op een hoogte/ hoogvlakte met groen eromheen.
Onze vraag is of het dorp ervan kan profiteren?
- Wie wil contactpersoon zijn hierover met coöperatie De Omslag in Voerendaal?
Sharine en Karin.
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