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1. Opening
-

Aanwezig:
Gasten:
Afwezig:

-

Voorstelronde.

-

Notulen vergadering 29 juni 2017. Opmerkingen
o

Thea, José, Dieter, Will, Ton, Mart, Fred
Karel Gooren, Kapelaan Lipsch, Jan Sijbers
Sjra (met kennisgeving), Joris

x

2. Actielijst
Thea

Betreffende het instellen van een “blauwe zone” in het centrum. Er is een overleg
geweest met de gemeente waarin volgende opmerkingen zijn gemaakt.
o

o
o

o

Voor bewoners van appartementen boven supermarkt Linders, zijn ca. 30
parkeerplaatsen nodig. Linders gaat erop toezien dat “wegrijden” gemakkelijker
wordt (i.v.m. aanlevering door vrachtwagen, kan het soms moeilijk/onmogelijk
zijn om weg te rijden).
Structurele oplossing? Linders zou het pand t.o. de supermarkt kunnen kopen;
hier zouden parkeerplekken ingericht kunnen worden (inspanningsverplichting).
Daarnaast ligt nog altijd de kweekkas van de bloemist. Er ligt nog altijd een
inspanningsverplichting bij de gemeente om mee te werken aan de sanering van
de kas. Via het ernaast liggende pand kan hier een parkeerplaats worden
ingericht.
Als bovenstaande oplossingen gerealiseerd zouden kunnen worden, kan een
blauwe zone worden ingesteld (Linders/Brunen, markt).
Presentatie Ambitieboek door leerlingen van St Ursula. Het ging hierbij m.n. om
wat kinderen willen zien ontstaan/gebeuren in de verschillende dorpen in de
toekomst. De opkomst was minimaal(!), ondanks oproep daartoe o.a. door
wethouder Verheul. Voor Roggel werd als ambitie genoteerd: een zwembad (in
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juli/augustus is de Leistert alleen toegankelijk voor campinggasten resp.
bewoners Buitenhof de Leistert, dan wel na betaling van 9 Euro), en een
automaat voor boterhammen.
Mart

AED cursus is aangekaart H. v.d. Beuken. Er is nog steeds geen antwoord op
het verzoek gekomen. Mart zal in kaart gaan brengen welke groepen in beeld
zijn voor een (herhaal-)cursus en hoeveel mensen het betreft. Bij voldoende
aantallen en belangstelling zou de Dorpsraad de herhalingscursus kunnen gaan
organiseren.
Gemeente Er is geen nieuwe informatie omtrent locatie van ondergrondse containers.
Momenteel zijn er 3 locaties en de verwachting is dat als de milieucontainers
ondergronds worden geplaatst, er minder (groei van) “rotzooi” rond de plekken
zal zijn.
Will/gem. Omdat de gemeente niet aanwezig is bij deze vergadering wordt de behandeling
van de status van items uit het schouwrapport uitgesteld.
Dieter
Nog geen input voor kermisacties vanuit Naoberkids. Kinderen kunnen klusjes
(gaan) doen voor ouderen, om daarmee voldoende geld te verzamelen om 1x
per jaar naar Toverland te gaan.
Allen
Week van de eenzaamheid. Kennelijk wordt al veel gedaan: oppe soep, aetpunt,
etcetera. We moeten ervoor waken dat niet allerlei initiatieven elkaar gaan
overlappen. Een suggestie van de kant van dhr. Lipsch: kopje koffie aanbieden
na de mis.
Fred
Geen reactie ontvangen omtrent publicatie van artikel over Roggel in het kader
van 10-jarig bestaan. Overigens: een beperkt aantal van de 16 kernen hebben
gevolg gegeven aan het betreffende verzoek van de redactie van “ViaLeudal”.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
-

1 oktober: Open Podium in het kader van het 10-jarig bestaan van Leudal.
24 september: Kleurrijk Leudal in/rondom het gemeentehuis.
Aandacht voor mantelzorgdag!
Zorgcongres van de Rabo: Positive health.
Kern met pit. Volgende vergadering te bespreken.

4. Inwonersavond 2017
Welke thema’s kunnen we aan de orde stellen? Suggesties:
- Kermisacties
- Bestrijding (on-)gedierte zoals rat, bever, vos. Kunnen we een boswachter vragen
een presentatie te verzorgen?
- Introductie wethouder Verlinden
- Drugsproblematiek (Hans Driessen)
- Input kapelaan Lipsch(?)
- Thema veiligheid.
5. Kermisacties
Kunnen we de vraag van de kermisexploitanten aankaarten bij de Ondernemersvereniging,
verenigingen? Actie Thea. Input Naoberkids: Dieter zal nog eens checken. Horeca is al
actief.
Welke suggesties leven er:
- kleurwedstrijd voor kinderen en prijsuitreiking op kermisterrein
- openbare mis, bij botsauto’s
Zijn we het eens over voortzetting van de kermis? Moeten we de acties wel gaan
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voorbereiden? Het risico dat de kermis een langzame dood zal sterven als er geen acties
zullen komen, is niet ondenkbaar.
6. Rondvraag
Jan Sijbers / José
- Op de Molenweg ter hoogte van nr. 69, blijft tijdens zware regenval resp. langdurige
regen, zoveel water op de weg staan, dat “zandzakken voor de deur” een noodzakelijk
kwaad zijn geworden. Hoewel de Molenweg gerestaureerd is, is de afvoercapaciteit van
hemelwater niet vergroot. Auto’s die langsrijden veroorzaken een muur van water richting
de voorgevel. Volgens Karel is de afvoercapaciteit van de riolering in Roggel al jaren té
klein (opmerkingen van paar jaar terug t.a.v. capaciteitsvragen van het gemaal hebben
geen of weinig effect gehad; ook de rioleringspomp aan de Mortel is qua capaciteit nooit
uitgebreid sinds de Leistert en recenter Buitenhof De Leistert op het stelsel is
aangesloten). Jan laat enkele foto’s zien en vraagt de Dorpsraad om actie.
- De stankoverlast afkomstig van de beek is nog steeds niet opgelost. Fred zal een aantal
vragen richting de gemeente sturen en vragen om antwoorden.
Will
- Moeten we in Roggel niet een rattenvanger hebben, nu de overlast van ratten, m.n. in en
in de buurt van de beek, almaar toeneemt?
- Wat betreft de toekomst van de Roggelse kermis: kan de datum waarop de kermis wordt
gehouden niet enkele weken worden verplaatst? Reden: tegen eind juli/begin augustus
zijn er veel campinggasten en huurders op de Leistert. Brengt veel volk op de been.
Dieter: kan de kermis niet gecombineerd worden de Tiroler markt, op de eerste zondag
van augustus?
- Hoe zit het met het grond- c.q. terrasgebruik van de Beukelaer? Problematiek van terras
de Beukelaer bij de trappen van de kerk. Discussie is gaande.
- In het lokale “krantje”, momenteel ViaLeudal geheten, staan naar verhouding steeds
meer advertenties en steeds minder artikelen die de inwoners aangaan. Kan hier
verandering in komen?
- Er wordt té hard gereden in de kom. Welke oplossingen kan de gemeente bieden?
Voorbeelden: intensiever handhaven, versmallingen inbouwen, flitspalen?
- Waarom zijn de masten op de markt (bij Theelen) verwijderd? Deze gaven wat “kleur”
aan de markt. Antwoord: de masten waren van de fa Theelen en niet van de gemeente.
- Worden de bomen (die al vaak besproken zijn in de vergaderingen) op het
evenemententerrein nu aangepakt?
Karel
- Klinkers op Kruissingel, Leistertweg, etc. die zijn gelegd na weghalen van bitumen (i.v.m.
leidingen/buizen leggen) liggen niet meer vast. Wanneer wordt hier aan gewerkt?
- Er ligt weer behoorlijk wat zand op het fietspad richting Haelen nabij de bocht bij Op de
Bos.
Fred
- Klachten over sirenetest op 1ste maandag van de maand. De sirene staat bij de
basisschool waar de kinderen van groep 1 en 2 zitten. Bij de sirenetest op de eerste
schooldag na de vakantie (28/8 ?) schrokken kinderen en (groot-)ouders nogal. Kinderen
huilden. Het geluid is dermate zwaar dat het risico op permanente gehoorbeschadiging
hoog is. Kan de sirene verplaatst worden?
Thea
- Er zijn bordjes te koop om Buurtwhatsapp aan te duiden. Bordjes zijn 15x30 cm en
kosten 10,-. Is hiervoor belangstelling? Geen instemming. Mogen deze bordjes
uberhaupt worden opgehangen aan lantaarns/straatmeubilair?
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Thea: volgende vergadering donderdag 23 november aanstaande.
Acties
Actie
AED cursus/publicaties
Beleid milieustraten
Status onderhoud bomen
evenemententerrein
Input Naoberkids voor kermis 2018
Behandeling status van items
Schouwrapport
Vrijwilligerswaardering – input
Convenant ter bespreking aan Dorpsraad
sturen
Tarief/beleid Milieupark (ook pasjes)
Inwonersavond 2017: agenda items
Aantal vragen naar gemeente sturen, o.a.
betreffende wateroverlast Molenweg
Link (naar notulen/website) sturen naar
kapelaan Lipsch
Kermisacties aankaarten in vergadering
Ondernemersvereniging.

Wie
Mart
Joris
Vic

Opmerkingen

Dieter
Will/Vic
Allen
Vic
Vic
Allen
Fred
Fred
Thea
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