Verslag bijeenkomst Coöperatie Ransdaal voor Elkaar 20 november 2017 ‘t Wouves
Aanwezig: grondleggersleden: Miem Houben, Gaby Vanhommerig, Edwin Kurvers, Jos
Soogelee, leden: Ria De Bie, Martin Hensgens, Jose Houben, Paula Kengen
Overigen: Harry Leunissen en Ruud Vonken ( klankbordgroep Ransdalerstraat), Frans
Houben ( werkgroep School, Wiel Jacobs, Jeanny Soogelee, Nolan Grooten ( winkel).
Bestuur Karin Dormans (voorzitter) Bertille Soogelee ( verslag).
Afmeldingen van diverse mensen.
1. Welkom aan alle belangstellenden en leden.
Gevraagd wordt te communiceren in het parochieblaadje en van mond tot mond, voor
allen die geen e-mail hebben.
2. Jaarvergadering en jaarplan 2018
Bestuur wil in januari of februari een jaarvergadering (verplicht vlg. statuten) organiseren
samen met een discussie/ uitwisseling over wat we in ons dorp belangrijk vinden voor de
toekomst.
Ideeën die worden aangedragen voor de jaarvergadering en / of het jaarplan 2018 zijn:
- Speciaal alle generaties erbij betrekken
- Hoe zie je het dorp over 10 jaar
- Verenigingen erbij betrekken
- Nieuwe inwoners van Ransdaal actie uitnodigen zoals buurtvereniging Ransdaal
Boven
- Bezetting en activiteiten in ‘t Wouves
- Gemeenteraadsverkiezingen in maart
- 14-15-16 september Ranzel festival.
- Behoud van de kerk
Het maakt niet uit of de bijeenkomst op een middag is, in het weekend of op een avond
(niet op maandag vanwege repetitie fanfare en niet op donderdag vanwege repetitie
zangkoor).
3. Bijpraten projecten Winkel, Ransdalerstraat, Wonen en School
Winkel: Nolan: er is onderzocht of er langs de Ransdalerstraat een ruimte te huur zou
zijn als alternatief; dit was zonder resultaat. Nu wordt onderzocht of semipermanente
bouw mogelijk is op de locatie dr. Huntjensstraat huiswei Auwershoes. De gemeente wil
hieraan meewerken. Het gaat nu vooral om financiële haalbaarheid.
Ransdalerstraat: Harry en Ruud: realisatie is gestart onder in het dorp. De
klankbordgroep wordt bij de uitvoering betrokken. Leuk zou zijn als er foto’s komen voor
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op de website. Er komen 3 pleintjes, waarvoor ook krimpgelden beschikbaar zijn. Het
pleintje bij de kerk heeft extra aandacht gevraagd, maar het lijkt nu wel realiseerbaar.
Het gaat dan om opdrachtgeverschap en erfpacht en het ontwerp. Voor 1 januari zal dit
duidelijk worden mede ook i.v.m. vertrek wethouder Patrick Leunissen.
School: Frans: de school is bouwtechnisch goed bevonden maar er wordt niet verder in
geïnvesteerd. Dat zou wel nodig zijn om straks te kunnen concurreren met de school in
Klimmen. Het plan van de schoolgroep om het pleintje te vergroten door het IVNgebouw te slopen en naast de schoollokalen uit te breiden voor bieb en muzieklessen
heeft het niet gehaald. Verkeerstechnisch wordt het niet noodzakelijk geacht door de
gemeente. Op zich teleurstellend. In de raad heeft een amendement voor extra
investeringen van Verbraak en Vaessen het niet gehaald. Aangeraden wordt vanuit de
MR van ouders een positie te claimen bij directie en bestuur Innovo.
Wonen: Karin: het woonwensen onderzoek kan als IBA-project opgepakt worden. Dat is
niet gebeurd omdat er te weinig menskracht is. Ook is een visie van en door het dorp
belangrijk hiervoor.
We zien allemaal dat het belangrijk is contact te houden tussen de verschillende groepen
en zaken met elkaar te verbinden en op te letten dat zaken niet uitgespeeld worden
tegen elkaar. Samen houden we de moed erin bij tegenvallers!
4. Hulptroepen gevraagd
Ruud biedt aan te vragen in de buurtverenging of mensen mee willen doen met de
coöperatie.
5. Rondvraag
Jeanny brengt in dat de kerk ook belangrijk is als voorziening. Gaby: kan het Ranzel
festival niet met een Mis beginnen?
Dat was het weer; dank voor de aanwezigheid.
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