8 punten voor Ransdaal
1. De nieuwe winkel
De winkel is belangrijk voor de zelfredzaamheid en gezelligheid in het dorp.
Hier ontmoeten mensen elkaar overdag en kan iedereen terecht voor zijn
dagelijkse boodschappen. Een echte verswinkel met een lekker kopje koffie.
2. Behoud van de school op lange termijn
Er moet geïnvesteerd worden bouwkundig in de school om de school voor de
langere termijn te behouden. De school heeft 104 leerlingen en barst uit haar
voegen. Rond de school wordt de dorpsgemeenschap gevormd: hier leer je
elkaar kennen en zaken samendoen. De basis voor later.
3. Het voetbalveld en de accommodatie blijft voor het dorp
Met het dorp een nieuwe invulling ontwikkelen bv. Als evenementen terrein
voor verenigingen, natuurspeelplaats voor kinderen, trapveldje,
zonnepanelen veld etc.
4. Wonen voor 75 + in het dorp: kleiner, gelijkvloers, dichtbij zorg
In Klimmen en in Voerendaal wordt nieuwbouw gepleegd voor doorstroom
van ouderen uit grotere woningen: Ransdaal heeft maar 8 geschikte
woningen voor de ouderen die hier willen blijven wonen. Dat is te weinig!
5. Wonen voor starters 20 + betaalbaar, huur voor alleenstaanden
Er zijn te weinig betaalbare, aantrekkelijke, kleinere huurwoningen voor
jongeren die vaak alleenstaand zijn. De Carre boerderijen staan voor een
groot deel leeg. Hoe kan deze ruimte gebruikt worden?
6. Natuurbeheer in en rond Ransdaal kan beter
In het dorp zelf zijn kleurrijke bermen welkom. Er moet gehandhaafd worden
op parkeren. Na de aanpassing van de Ransdalerstraat zijn de zijstraten aan
de beurt: een trottoir langs de dr. Huntjensstraaat richting station is wenselijk
en ook het plantsoen kan een opknapbeurt gebruiken. In het buitengebied
moet veel zorgvuldiger gekapt worden en moeten landschapselementen
blijven. Handhaving op het dumpen van afval.
7. De kerk
We maken ons zorgen over de kerk. De kerkgang loopt terug en we vragen
ons af of de kerk als gebouw ook bruikbaar is voor andere dan RK diensten.
Hierover willen we meedenken.
8. Wouves
We zijn heel blij met het Wouves, ons gemeenschapshuis dat goed draait
dankzij veel vrijwilligers en een goede bezetting. Dat moet zo blijven en wij
blijven alert erop dat het Wouves van en voor ons allemaal is.
Coöperatie Ransdaal voor elkaar: www.ransdaal.com

