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1. Opening
-

Aanwezig: Thea, Sjra, Dieter, José, Will, Mart, Joris, Fred
Afwezig:
Ton, Dieter, Karel
Aanwezig i.v.m. AED estafette: Math Mennen

-

Notulen vergadering 18 april 2016
o

Actielijst
 Parkeerplaats Schippersstraat: i.v.m. afwezigheid Karel, zal Joris deze
activiteit meenemen.
 Plaatsing kerstboom: het kerbestuur gaat accoord met plaatsing van een
boom (blauwe spar?) in het groenperkje aan de kerk. Op termijn kan
deze boom als kerstboom worden versierd.

o

Opmerkingen – Geen. Daarmee zijn de notulen geaccepteerd.

2. Mededelingen
-

-

Enkele leden hebben hun beklag geuit over de lange duur tussen het melden van een
probleem of knelpunt, en het oplossen ervan door de Gemeente, respectievelijk het
reageren van de Gemeente op een vraag of klacht. Herhalen van de klacht leidt kennelijk
niet tot snellere reactie. Dit leidt tot nogal wat frustratie bij de klager waardoor “afgehaakt”
wordt. Zo is er b.v. door het kerkbestuur geklaagd over wateroverlast in de kelder van de
kerk waar o.a. de CV ketel staat. De overlast is waargenomen sinds de markt is
gerenoveerd. De Gemeente heeft e.e.a. onderzocht maar de oplossing laat op zich
wachten. Joris zal actie nemen.
Will vraagt nogmaals (richting Vic) om alle informatie te sturen omtrent de actie van 9
verenigingen om gezamenlijk van het evenemententerrein gebruik te maken. Will heeft
informeel van een insider enige informatie ontvangen.
Wat betreft het organiseren van de kermis vanaf 2017: kermisexploitanten hebben de
Gemeente laten weten, bezig te zijn met de oprichting van een Stichting. Deze Stichting
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is waarschijnlijk de gesprekspartner voor de organisatie die de kermis vanaf 2017 gaat
organiseren. Het lijkt zinvol een werkgroep te starten o.l.v. de Dorpsraad die zich hiermee
gaat bezighouden. Mogelijk is mevrouw Carmen Nazarski wel geïnteresseerd om hieraan
mee te werken.
3. AED estafette (Math Mennen geeft toelichting)
De AED estafette is gepland voor 30 september 2016. Doel ervan is om aandacht voor
reanimatie te vragen in de lessen op de middelbare school en daarmee leerlingen geïnteresseerd
te krijgen voor een reanimatie cursus (vanaf 18 jaar). Leerkrachten krijgen een
instructeurscursus.
Math zit in de stuurgroep voor de estafette. Het is de bedoeling dat in een tent op de markt
demo’s worden gegeven middels het gebruik van 2 poppen. De estafette is zó gepland dat
omstreeks 16:30 Roggel aan de beurt is. TV zender 3ML maakt opnames. Er worden affiches
verspreid, die later zullen worden opgehangen en er zal tijdens de Tiroler markt een demo-hart
aanwezig zijn waarmee aandacht wordt gevraagd voor de estafette.
Tijdens de estafette, zullen 4 à 5 mensen die kunnen reanimeren, aanwezig moeten zijn. Tevens
zijn een 2-tal motor ambulances aanwezig en ook de brandweer geeft acte de présence. Een ½
uur vóór de demo plaatsvindt wordt middels een telefoontje aangegeven dat men in aantocht is.
Aanstaande 18 juli is er een informatieavond gepland.
In 2015 waren er kennelijk in Roggel 3 noodgevallen. In 2 gevallen heeft reanimatie geleid tot een
positief resultaat.
Aan de Dorpsraad wordt gevraagd ervoor te zorgen dat 4 à 5 mensen die kunnen reanimeren
aanwezig zullen zijn, en dat de leden acte de présence geven.
4. Binnengekomen stukken
Van de lijst van binnengekomen stukken worden de meeste voor kennisgeving aangenomen.
-

-

Mail: Wil heeft nogmaals bij VIC gemeld dat er in de bocht naar Haelen (Beeklaan) een
gevaarlijke situatie is ontstaan door het vele regenwater de laatste tijd. Iemand heeft zijn
auto al total-loss gereden. “Waarom kan hier geen tijdelijk bord worden geplaatst, of een
lint gespannen zodat zichtbaar wordt voor iedereen dat het een gevaarlijk stuk berm is?”.
Ook José heeft meermaals klachten bij de Gemeente neergelgd over parkeerplekken
in/nabij het Leudal. De Gemeente zou een klachtenregistratie moeten opzetten en
moeten melden wanneer er actie wordt ondernomen.
Verzoek van Fred namens bewoners aan het hofje aan de Coppelweide, voor het
plaatsen van 2 zitbanken. Waarschijnlijk kan een beroep worden gedaan op het
Leefbaarheidsfonds. De Dorpsraad ondersteunt het verzoek. Joris gaat ermee aan de
slag.

5. Evaluatie zwerfvuilactie
De zwerfvuilactie is positief ontvangen. Ook anderen, niet-leden, hebben meegewerkt om het tot
een succes te maken o.a. Frien Scheres, Frans Hendriks, Mevr. Nijssen. Ook is er in 1Leudal
aandacht aan besteed (foto en interview) en is enige publiciteit aan activiteiten van de Dorpsraad
gegeven. Al met al is deze actie voor herhaling in 2017 vatbaar.
6. Facebook, website, 1Leudal, Roggels blaadje
Het blijkt dat het Facebook account van de Dorpsraad verwijderd is (actie Rik?). Aan José wordt
gevraagd om een nieuw account op te zetten.
Publiciteit van activiteiten blijft belangrijk, via 1Leudal, de website, Roggels blaadje, en andere
media.

2

Fred heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van Gilsing (uitgever van ’t Roggels
blaadje, en dito weekbladen in andere kernen). Digitalisering bij Gilsing heeft geleid tot digitale
versies van de bladen met aankondigingen van evenementen, zoals de vergadering van de
Dorpsraad (www.roggelsblaadje.nl).
7. Initiatieven: fietspad Roggel-Neer, Internet buitengebied
Discussie over mogelijkheden fietspad Roggel-Neer. Al eerder is er aandacht besteed aan deze
actie (zie notulen vergadering 18 april j.l.). Hoewel de Gemeente lijkt te gaan beslissen om een
fietspad aan te leggen langs de Heldenseweg (Neer – rotonde Boerderijweg/Heldenseweg/-dijk),
blijven wij voorstander van een fietspad Roggel-Neer langs de Leudalweg. Will zal een brief
sturen naar de betreffende wethouder.
Wat betreft status van de aanleg “snel internet” in het buitengebied, is er geen nieuws meer
ontvangen van de Gemeente, sinds de avond voor Os Dorp. Wethouder Paul Vogels was nogal
enthousiast over de mogelijkheid om een aftakking te maken van het huidige glasvezelnet. Zo’n
aftakking is mogelijk mits de koppeling niet verder dan 1200 m van het huidige net verwijderd is.
Bureau Dorpsraden wordt gevraagd hierover informatie te verschaffen.
8. Openbare bijeenkomst
Discussie over nut en thema’s van een mogelijke openbare bijeenkomst onder regie van de
Dorpsraad, voor alle inwoners en verenigingen van Roggel. De bijenkomst zal worden gepland
voor november 2016.
Er liggen voldoende thema’s zoals (Will stuurt nog een lijst met mogelijke items):
-

Hoe om te gaan met de kermis in 2017 en volgende jaren?
Leefbaarheidsfonds
Fietspad tussen Roggel en Neer.
Leudal-Oost sportpark, gevolgen ervan voor Roggel.
Snel Internet voor buitengebieden.
Vervolg op de avonden die de Gemeente heeft georganiseerd (Os Dorp,
Groenvoorziening).
Schouw van Roggel en reacties van de Gemeente
Hebben wij, leden van de Dorpsraad, voldoende mandaat/legitimiteit?
Toekomstig samengaan van verenigingen uit Roggel of andere Leudal kernen
Buurt whatsapp systeem (i.s.m. politie, wijkagenten)

In een extra nog te plannen vergadering, zal worden gesproken over:
-

Het centrale thema van de avond
Hoe inwoners/verenigingen te bewegen deel te nemen
Vormgeving, presentaties, te bespreken items
Deelname van derden

9. Rondvraag
Wil: De wegversmalling op de Berkenlaan bij de uitrit van het sportpark, is niet duidelijk
gemarkeerd. Kan de Gemeente een oplossing bieden? Will stuurt mail naar Vic.
Wil: Zal alsnog medewerking vragen aan de Gemeente (Walraven?, Verheul?) voor de
vervanging/reparatie van glas-in-lood ramen van de kerk.
Sjra: Op eigen initiatief heeft Sjra middels een rondvraag een mening gevraagd omtrent de
tekst op de “kölsj” (waterornament op de markt) op 24 april j.l., daartoe aangezet door een
email van een onbekend persoon. In deze email is de bol voorzien van de (Photoshop) de
tekst: “Leef klein aardig dörpke”. Van de 124 gevraagde mensen waren er 87 afkomstig uit
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Roggel waarvan er 78 moeite hebben met de huidige tekst van Frits Crins uit Haelen.
Reactie (Thea): helaas is genoemd issue een “gepasseerd station”. De Dorpsraad is niet
gekend in de initiatieven die dhr. Kierkels hieromtrent ondernomen heeft. Medewerking is
verleend door de Gemeente, de Rabobank, en de vz van Ondernemersvereniging. Financiële
steun blijft noodzakelijk voor het onderhoud en beveiliging (webcam); deze wordt gedragen
door de Ondernemersvereniging.
Joris: Aandacht voor het bericht van mevr Nazarski betreffende de kermisattracties.
Thea: Op vrijdag 22 april was de Rabo roadshow in Roggel voor de bekendmaking van de
uitslag van de clubkascampagne. Thea en Fred waren aanwezig bij de happening.
Thea: Hoe staat het met het nieuwe Convenant (Dorpsraden-Gemeente)?
Reactie (Joris): De Gemeente wacht op antwoord van het DOL (Robert Martens).

Acties
Actie
AED cursus/publicaties
Parkeerplaats Schippersstraat
Publicaties whatsapp groep Roggel
Plakaat “Kern met pit”
Wateroverlast kerk
AED estafette – 4 à 5 mensen voor
reanimatie; aaanwezig zijn op 30 sept.
Plaatsing banken hofje Coppelweide
Facebook account Dorpsraad opzetten
Brief naar wethouder betreffende fietspad
Roggel-Neer
Organisatie openbare bijeenkomst
Mail over wegversmalling Berkenlaan
Opstart Werkgroep Kermis

Wie
Mart
Karel/Joris
Fred
Dieter
Joris
Dorpsraad

Opmerkingen

Joris
José
Will
Dorpsraad
Will
Dorpsraad

4

