Ransdaal voor Elkaar ledenraad 24 juni 2021

aanwezig: Lixel Bevk, Karin Dormans (voorzitter), Bertille Soogelee (notulen), Gaby Vanhommerig,
Sharine Scheijen, Edwin Kurvers. Afgemeld:, Jos Soogelee, Philippe Tans, Paul Smeets.
Notulen vorige keer: akkoord
Kunstproject Ransdaal
Tei en Moniek lichten hun kunstproject toe: in steekwoorden: landmark, symboliseren van Ransdaal,
materiaal Cortenstaal en Kundersteen, locatie moet op gemeentegrond zijn.
We besluiten dat er een brede email gaat via de bestanden van Lixel naar het dorp met een
toelichting en vraag van de kunstenaars. Bewoners kunnen dan rechtstreeks reageren.

Beste bewoners van Ransdaal,
Wij, Moniek en Tei zijn de ontwerpers & makers van het kunstwerk de Dame van
Voerendaal (station Voerendaal) en het K-A-L-K kunstwerk (Ubachsberg). Deze zijn
onderdeel van een serie beelden binnen de gemeente, een gefaseerd project
waarvoor wij al enige jaren geleden waren benaderd. De Gemeente Voerendaal
heeft ons gevraagd om in dit kader ook een van deze kunstwerken te realiseren in
jullie mooie dorp met vergelijkbaar materiaal (kunraderkalksteen + staal). Dit
kunstwerk, abstract van benadering, zal de sfeer van het Land van Kalk versterken,
de kunraderkalksteen nog meer zichtbaar maken en een verbinding maken met de
plek/omgeving waar het staat.
Wij horen graag terug (voor 5 juli) of er ideeën voor een mogelijke locatie zijn zowel
binnen als buiten de bebouwde kom van Ransdaal (en beschikbaar natuurlijk). Als
we alle ideeën hebben verzameld gaan we samen met de Gemeente kijken wat de
meest geschikte is.
Mochten er nog mensen zijn die veel over de geschiedenis en de natuur weten van
Ransdaal, alle informatie is welkom! (contactgegevens doorgeven mag ook)
Hartelijke groeten,
Tei en Moniek
http://www.kanzie.nl
Zonneweides
23 juni heeft een tweede informatief gesprek plaatsgevonden met wethouders Verbraak en Braun.
Voor Ransdaal voor Elkaar hebben Bertille en Gaby deelgenomen. Voor Groen Hart: Rene Debije en
Luc Maassen.
Gemeente wil naar aanleiding van onze kritiek over het gebrek aan communicatie en participatie een
beoordelingskader om aanvragen voor zonneweides te beoordelen als uitwerking van het RAK
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opstellen met bewoners. Nog onduidelijk hoe dat precies gaat plaatsvinden: per kern of heel
Voerendaal, met/ zonder de Omslag.
Vraag is of we hieraan willen deelnemen. Ja; het lijkt ons het beste dit voor Voerendaal in het geheel
te doen en niet per kern.
Wie wil deelnemen: nog geen kandidaat.
Op 5 juli is er nog een teams overleg met Groen Hart.
ALV
Is gepland op 7 juli. Tot nu toe weinig aanmeldingen. We besluiten de ALV alleen door te laten gaan
als er minimaal 10 leden zich aanmelden; samen met de ledenraad hebben we dan toch meer dan 50
% van de leden. Als het niet doorgaat sturen we het jaaroverzicht ter kennisname en het besluit over
de Doornroosje status ter kennisgeving aan alle leden.
Plein bij overweg
Gaby praat ons bij; er bleken budgettaire problemen bij de Gemeenten n.a.v. het ontwerp en ook
werden bewoners gevraagd mee te doen in het onderhoud. Op dit moment is gemeente aanzet en in
september komt daar een vervolg op. Het is dan wel een beetje bitter dat er wel geld is voor een
kunstwerk….
Project Natuur
In september zal Karin nog een uitnodiging doen naar geïnteresseerden om door middel van een
wandeling bij te praten en mensen enthousiast te maken voor dit project.
Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
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