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1. Opening
-

Aanwezig:
Afwezig:

-

Notulen vergadering 19 september 2016
o

Thea, Sjra, Dieter, Will, Fred. Gasten: Vic Pennings en Math Mennen
Ton, José, Mart en Joris (allen met kennisgeving)

Opmerkingen – Geen. Daarmee zijn de notulen geaccepteerd.

2. Mededelingen/binnengekomen stukken
-

-

-

Na de plaatsing van de kerstboom is er is enige turbulentie ontstaan dit jaar.
Commentaar is er gekomen op de kwaliteit van de boom (bruine takken) en de (té
magere?) verlichting. Ook is er een nogal negatief artikel verschenen in de Limburger
van donderdag 15 december. Resultaat van de actie en het commentaar is geweest dat
voor 2017 en volgende jaren, de kasteleins Briels/De Beukelaer de plaatsing en
verlichting zullen verzorgen. De huidige verlichting (eigendom van de Dorpsraad) wordt
niet overgedragen.
Er wordt niet meer naar gestreefd om met het oog op toekomstige plaatsingen, een vaste
spar/dennenboom te planten in een bloemenperk op het eigendom van de kerk. In
tegenstelling tot eerdere informatie, heeft de Dorpsraad overigens geen verplichting tot
plaatsing.
Wat betreft de vraag van inwoners die op eigen initiatief zwerfvuil verzamelen, wie bij de
gemeente Leudal kan worden benaderd om afvalzakken op te halen: dhr Jan Dirks, tel.
0475-859723.
Informatie, advies en evenementen van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
kan wel degelijk zinvol zijn. Daarom is en blijft de Dorpsraad lid van de VKKL.
Geen nieuwe informatie met betrekking tot aanleg fietspad Roggel-Neer.

3. Opstart Facebook
Geen nieuwe informatie met betrekking tot opstart Facebook pagina voor de Dorpsraad, in
verband met afwezigheid van José. Er is kennelijk onduidelijkheid welk e-mail adres (en
wachtwoord?) gebruikt moet worden bij opzetten van het account. Actie: Om enige
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progressie te bereiken zal Thea overleggen met José en waar nodig acties uitzetten.
Vic maakt de opmerking dat Dorpsraden van Ell en Buggenum inmiddels goede ervaringen
hebben met Facebook.
4. Opstart werkgroep Kermis vanaf 2017
Het is op dit moment onduidelijk of de stichting van de kermisexploitanten in oprichting is of al
opgericht is en klaar staat om acties te ondernemen. Vic stelt dat het de bedoeling is dat de
stichting de kermis in 2017 zal organiseren, voor de laatste keer in samenwerking met de
gemeente.
5. Evaluatie Os Dorp bijeenkomst 15 november 2016
-

-

Er waren ca 25 inwoners, op een inwonertal van 5000 (Roggel?) en naar schatting 2500
mogelijk geïnteresseerden (50%) is een opkomst van 1% wat laag (opmerking Fred). De
vergadering is daarentegen tevreden met deze opkomst.
Inhoudelijk is goed gediscussieerd, ook en vooral naar aanleiding van vragen aan de
verschillende wethouders.
Ten aanzien van de ontwikkeling Sportpark Leudal Oost wordt door Vic nog opgemerkt
dat dit ontstaan is als burgerinitiatief. 18 Verenigingen (inclusief Accretos en Ruiterclub
Heibloem) willen dat dit park van de grond komt.
De Dorpsraad streeft ernaar om in 2017 opnieuw een dergelijke avond te organiseren.
Misschien moeten we een aantal thema’s centraal stellen.

6. Evaluatie reanimatie-estafette (status)
-

-

Math Mennen geeft een overzicht van genomen acties, de opkomst en de demonstraties.
Waar de demo’s buiten schooltijd werden gedaan was de opkomst niet groot. In
Heibloem werden ook andere acties opgezet waardoor daar de opkomst zeer goed was.
De volgende editie van de estafette zal in Heerlen plaatsvinden. Ook hier is het
belangrijk, contact te zoeken met scholen (middelbaar onderwijs, vakken
maatschappijleer, lichamelijke opvoeding).
Commentaar nog: volgende keer betere poppen (demo) gebruiken (poppen moeten
worden gehuurd -> kostenplaatje); ondanks de flyers en de posters, was de opkomst in
Roggel niet al te groot. Ook het verzoek aan EHBO vrijwilligers om demo’s te verzorgen
is niet succesvol gebleken.

7. Buurt whatsapp
-

Math Mennen geeft overzicht.
Momenteel zijn 160 personen lid van de whatsapp groep Roggel (1 groep actief).
Met uitzondering van een publicatie op de Facebook pagina van Math, is er nog niet veel
over de whatsapp groep gepubliceerd. Er is een flyer-actie geweest op 1 december en er
zijn posters opgehangen op een aantal plekken.
Actie: begin 2017 zal wat uitgebreider gepubliceerd gaan worden (actie Fred (en Math))
op zowel de website van de Dorpsraad alsook in 1Leudal.
Er zijn bordjes beschikbaar die bijvoorbeeld aan lantaarnpalen bevestigd kunnen worden
en die de whatsapp groep aanduiden. Deze bordjes zijn verkrijgbaar via de gemeente.

8. Rondvraag
Will
- Volgende keer op de agenda: stand van zaken oplossingen van items die in het rapport
van de schouw zijn opgenomen. Welke zijn opgelost, in bewerking, verschoven naar een
later tijdstip.
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-

Hoe staat het met het onderhoud van de bomen op het evenemententerrein? Wortels
groeien waarschijnlijk onder de fundering door van het clubgebouw van de
tennisvereniging. Ook is er nogal wat overlast van de bladeren. Actie: Vic brengt e.e.a.
onder de aandacht bij de gemeente.

Math
- Hoe staat het met het initiatief/aanvraag van een aantal inwoners voor het plaatsen van
speeltoestellen nabij Coppelweide? Betreffende inwoners hebben het initiatief
aangekaart bij de gemeente en niet via de Dorpsraad. Kennelijk is er ook inbreng
geweest van Synthese. Antwoord: de gemeente heeft het verzoek in beraad.
Sjra
- Kan er attentie worden bezorgd bij Joris vanwege zijn herstel van een knieoperatie?
- Hoe zit het met progressie snel internet? Antwoord: er zijn geen verdere ontwikkelingen.
Volgens Vic is een mogelijke uitbreiding mogelijk als de verbinding binnen 1200 meter
van het glasvezelnet ligt. Mogelijk zal door de bewoners in het buitengebied circa 10
Euro per maand extra moeten worden bijgedragen (bovenop het abonnementsgeld).
Thea
- Nieuwjaarsreceptie is in de Bombardon op 3 januari.
- Vraag gekregen van een inwoner: kan er een “afloop” worden aangebracht aan het
trottoir bij Slagerij Brunen, in de richting van huisartsenpraktijk De Pastorie? Actie: Vic
gaat informatie inwinnen.

Acties
Actie
AED cursus/publicaties
Publicaties whatsapp groep Roggel

Wie
Mart
Fred/Math

Facebook account Dorpsraad opzetten
Check status van items genoemd in de
laatste schouw
Beleid milieustraten
Status groenvoorzieningen
Status onderhoud bomen
evenemententerrein
Afloop trottoir bij Slagerij Brunen

José/Thea
Will

Opmerkingen
Blijft staan
Na bijeenkomst november 2016
Wordt januari 2017
Blijft staan
Volgende vergadering

Joris
Mart
Vic
Vic
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