Verslag Ledenraad d.d. 3 maart 2021
Aanwezig: Edwin Kurvers, Philippe Tans, Sharine Scheijen, Zef Soogelee, Paul Smeets, Bertille
Soogelee (verslag), Karin Dormans (voorzitter), Gaby Vanhommerig, Miem Houben, Lixel
Bevk
1. Mededelingen
Brandbrief ontvangen van Groen Hart voor Heuvelland inz. zonnepaneelvelden; met
een verzoek tot overleg.
SIScode: definitieve verslag/ boekje is binnen.
Aangifte vennootschapsbelasting voor 1 juni: actie Bertille en Philippe.
2. Notulen:
Woonrapport bezorgen bij het raadslid uit Ransdaal Theo van Oppen: actie Gaby.
Kennismaken met Ruud Jansen uit de Kampstraat: actie Bertille.
Notulen 14.01.2021 zijn goedgekeurd.
3. Bestuur: opvolging: er is nog geen voortgang; actie Gaby, Philippe en Sharine
ALV 27 mei is de deadline; Bertille en Karin willen hun taken dan overdragen.
4. Update projecten:
- Peuterspeelzaal: er is een openstelling van 3 dagen gegarandeerd voorlopig voor
1 jaar. Super goed!
- Pleintje Hoek Dr.Huntjensstraat / PastoorLaevenstraat: er is een ontwerp op basis
van inbreng van de bewoners gemaakt door Gaby en Dominic. Zij hebben op 11
maart een overleg met betrokken wethouder Verbraak en de ambtenaren om het
ontwerp nader toe te lichten.
- Veldweg: hierover is een positief besluit genomen door B&W; volgende
ledenraad bespreken we dit uitgebreid.
5. Zonnevelden
Naar aanleiding van de infoavond van de coöperatie 11.02.2021 zijn er acties opgezet
door een groep Ransdalers. Er is een online petitie gestart tegen zonnevelden en een
brandbrief uitgegaan naar de gemeente. De groep vraagt een overleg met Ransdaal
Voor Elkaar om te komen tot een gezamenlijke uitspraak richting gemeente. Op 11
maart komt het Regionaal Afwegingskader (RAK) Voerendaal in de gemeenteraad ter
vaststelling. Wat vinden we ervan?
Na een rondje komen we tot de volgende conclusie:

-

-

Veel mensen voelen zich overvallen door het beleid van de gemeente; ze zijn
door de gemeente niet actief geïnformeerd en hebben dus een informatieachterstand.
Wij zijn er al wat langer mee bezig (2019) en hebben een zienswijze ingediend
waarbij we ervan uitgaan dat het voor de energietransitie nodig is dat er
zonnevelden komen en we willen dat zoveel mogelijk bijsturen. Dit door groene
omzoming en een weidse opzet en door participatie van burgers.
We hoeven en willen niet het beleid van de gemeente te verdedigen.
Het is jammer dat er versplintering op treedt in het dorp.
We willen zeker in gesprek gaan.
We zoeken een avond voor dit overleg; deelnemers Sharine, Gaby, Lixel, Philippe,
Karin en Bertille.

6. ALV 27 mei: wordt volgende keer voorbereid.
Volgende vergadering 30 maart 20.00 online

