Ledenraad Ransdaal Voor Elkaar 30 maart 2021
Aanwezig: Gaby Vanhommerig, Sharine Scheijen, Paul Smeets, Bertille Soogelee (voorzitter), Karin
Dormans, Lixel Bevk (verslag)
Afgemeld: Edwin Kurvers, Zef Soogelee
Notulen akkoord
Actie Gaby mbt woonrapport blijft staan, actie Bertille mbt kennismaking met nieuw lid blijft ook
staan.
Mededelingen
Miem Houben heeft de ledenraad verlaten. We hebben één opzegging en één nieuw lid. Er zijn al
leden begonnen met betaling van hun lidmaatschap 2021.
ALV 27 mei
Kan dat fysiek tegen die tijd?
We gaan daar vanuit en anders verschuiven.
Komende ledenraadvergadering besluit nemen.
Voor ALV staat vooral op:
- Belangrijk is besluit over vorm
- Wie bestuurt
- Of één jaar slapend en dan besluit nemen.
Daarnaast ook verantwoording afleggen aan leden over financiën en prestaties.
Gaby heeft contacten gelegd met verschillende individuen om te polsen wat men vindt over een
mogelijke vorm en voortbestaan van een gemeenschappelijk kader in het dorp. Er is wel behoefte om
een gezamenlijk iets voort te zetten. Mogelijke gesprekspartners zijn: Hoeswei va Ranzel, Wouves,
Zonneweides, Schoolgroep, fanfare, Almabtrief, Wuif e.d.
Paul vindt het belangrijk dat er dan ook een samenhang en onderlinge waardering is.
Sharine hoopt kennis te kunnen delen. Connecties te gebruiken van elkaar. Netwerk bouwen.
Lixel hoopt op en ziet wel mogelijkheden. Verbindingen maken is van belang.
Karin dit idee lost de vraag rondom Ransdaal Voor Elkaar niet op. Leg voor aan de leden dat het
onder ander bestuur moet.
Bertille de status van de Ransdaal Voor Elkaar, aftredend bestuur, mogelijke ander insteek, schept
misschien ruimte.
Daar zou je een jaar voor kunnen uittrekken.
Belangrijk blijft dat lopende zaken wel blijven lopen.
We willen het een kans geven in tijd en een bestuur dat terugtreedt. Bank en rechtsvorm blijven
voorlopig overeind. Bemoeienis met projecten als teruggetreden bestuurslid is niet makkelijk. Met
name Karin heeft daar haar bedenkingen bij, omdat zij dan toch zeer betrokken blijft.
Gaby/Sharine/Philip?/Lixel als subgroepje mensen uitnodigen om fysiek bij elkaar te komen op bv. de
voetbalwei.

Project zonneweides
Goed uit elkaar gegaan met verdiepingsopdrachten.
We hopen dit weer goed bij elkaar te brengen. Artikel Sjpeegel in samenwerking tot stand gekomen.
Positief gevoel. Datum 12 april vervolgvergadering 20:30.
Karin maakt teamsuitnodiging
Plein bij overweg
Gaby presenteert voorstel van gemeente in eerste instantie. Groen met geasfalteerd paadje.

Bewoners wilden meedenken. Met al die op en aanmerkingen is de volgende tekening gemaakt.

Ingediend bij gemeente. Overleg met wethouder en betrokken ambtenaren leverde in ieder geval
waardering op voor de inzet. Wethouder opteert voor minder steen. Dat leverde het volgende
voorstel op. Dat is vandaag ingediend bij gemeente. Volgende week zal ambtenaar voorstel voor
beplantingsplan doen. Wiel Curfs mag daar wat van vinden. Betreffende ambtenaar zal kosten
berekening voor het geheel maken.

Doorsnee hele cirkel is 20 meter. Rustaltaar zou moeten passen en hopelijk ook de kapel. Hele
fanfare wordt krap. Beplanting waarop gelopen/gestaan kan worden is slim.
Dit gaat deze week ook richting bewoners en naar de Sjpeegel. Ook op de website van Ranzel voor
elkaar kan dit geplaatst. Karin laat Paul het onder de projecten op de site hangen.
Project Natuur
Discussie is bijeenkomst geweest over onderwerpen en mogelijke financiering:
Zie mail van Karin d.d. 3 maart aan leden coöp:
a.Wandelpaden (oost-west doorsteekjes) realiseren of toegankelijk
maken zonder dat vee en wild er last van heeft
b. Maaibeleid aanpassen tbv meer wilde planten/bloemen,
broedende vogels
c. Spuitbeleid bespreekbaar maken
d. Bankjes plaatsen
e. Meer groen in de vorm van bomen, bosschages, graften,
herinneringsbomen
f. Bijenhotels
g. Meidoornheggen handhaven

h. Mergelwand aan de Achtbunderweg weer zichtbaar maken
i. Route (als vervolg op ‘paarse stoel’) voor kinderen
j. Plaatsen valkenpaal of andere voorzieningen voor roofvogels,
uilen en andere vogels
k. Facilitering opruimen zwerfvuil
Verbinding oude Akerweg naar Achtbunderstraat gaat er in ieder geval komen. Karin wacht op
antwoord van wethouder, betrokken ambtenaar is ziek.
Wandelinitiatieven liggen nog even stil door Covid-19.
Ook dit is door Karin aangeboden aan de Sjpeegel.
De veldweg staat wel op de site, de overige zaken van het project nog niet.
Volgende ledenraad 26 april 20:00 uur
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

