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1. Geen mededelingen
2. Notulen: goedgekeurd n.a.v: zodra de uitgewerkte informatie van Cube/Siscode er is,
wordt die verspreid onder de leden van de ledenraad.
3. Algemene Ledenvergadering (ALV)
a. Voorgestelde data ALV: woensdag 3 of 10 februari of donderdag 4 en 11
februari. Deze data worden overleg met ’t Wouves en met het bestuur van de
energiecoöperatie De Omslag (zie verderop).
b. Agendavoorstel: jaarverslag – financieel verslag - toekomst van de coöperatie
(pannen/8 punten, bestuur en organisatievorm) – Zonnevelden rond Ransdaal
4. Bestuurssamenstelling: er wordt een lijstje gemaakt van kandidaten. Gaby neemt het
initiatief.
5. Projecten
a. Peuterspeelzaal: Vanaf 4 januari neemt Human Kind de peuterspeelzaal in
Ransdaal over. Helaas is het perspectief niet goed: ouders krijgen geen keuze
op welke ochtend hun peuter(s) terecht kunnen, omdat de peuterspeelzaal
slechts twee vaste ochtend open zal zijn en er ook verder strakke kaders zijn.
Kinderen kunnen uitwijken naar de Open Club (Klimmen) en Ubachsberg,
wordt gezegd. In de huidige vorm met een bezetting van 10 peuters is ’t
Bengeltje niet rendabel en dat gaat ook niet lukken met deze beperkte
mogelijkheden. Er wordt door ouders nog gezocht naar oplossingen, maar het
is erg kort dag. */12 is er een ouderavond.
b. Natuur: even geen actie. Helaas worden de uren van de projectleider bij de
gemeente in 2021 niet verlengd. Streven is wel om de lopende projecten nog
maximaal af te ronden. Karin neemt in dit verband contact op met de
wethouder. Verder worden de ideeën voor het aantrekkelijker maken van het
Ransdalerveld in 2021 weer opgepakt.
c. Contact met energiecoöperatie De Omslag: De gemeente heeft zich
gecommitteerd om 30 ha zonnevelden te realiseren in het kader van de
energietransitie. Er komen daardoor rond Ransdaal enkele zonnevelden. Om
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inwoners te informeren over hoe dat allemaal in zijn werk gaat, zullen de
bestuursleden van de Omslag tijdens de Algemene Ledenvergadering uitleg
geven. Naar aanleiding van een voorlichtingsavond en een gesprek met het
bestuur van energiecoöperatie De Omslag blijkt dat samenwerking op dit
gebied zinvol kan zijn.
d. Pleintje hoek Dr. Huntjensstraat – Past. Laevenstraat: de omwonenden
hebben namens de coöperatie een brief ontvangen met het verzoek ideeën
aan te dragen voor de herinrichting van dit pleintje. Er zijn veel ideeën
binnengekomen bij de bewoner die dit coördineert. Hiermee is een schets
gemaakt die teruggekoppeld wordt met ons als coöperatie en de
omwonenden. Het eindresultaat gaat naar de gemeente.
e. Project Wonen: rapport is door Bertille en Gaby aangeboden aan de
beleidsadviseur Wonen. Zij hebben nogmaals onder de aandacht gebracht dat
er in Ransdaal geen nieuwbouw wordt gerealiseerd, terwijl daar wel behoefte
aan is. Gemeente zal initiatieven faciliteren, maar die initiatieven kunnen
alleen komen van projectontwikkelaars, een woningbouwcorporatie of
particulieren. De sloopcompensatie geldt niet meer voor innovatieve
projecten of projecten waaraan maatschappelijk behoefte is. Binnenkort
wordt het woonrapport ook aangeboden aan Woningstichting Van Hier.
6. Rondvraag: geen vragen
7. Volgende keer: voorbereiden ALV
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