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1. Opening
-

Aanwezig:
Afwezig:

-

Notulen vergadering 30 maart 2017. Opmerkingen
o
o
o
o
o

Thea, José, Dieter, Will, Ton, Mart, Fred
Sjra (met kennisgeving, Joris wordt vervangen door Vic Pennings)

Dierkx moet zijn Dierx
Sjra heeft seniorenvergadering bezocht in Roggel
Thea heeft contact gehad met CarePlus over het regelmatig schoonhouden van
de omgeving op het industrieterrein. CarePlus zal contact zoeken met de
Gemeente.
De Facebook pagina van de Dorpsraad heeft nog geen resultaten opgeleverd
Voor volgende vergadering zal opnieuw de nieuwe kapelaan worden
uitgenodigd.

2. Actielijst
Thea

Betreffende het instellen van een “blauwe zone” in het centrum, is er contact
geweest met dhr. H. Caris van de Gemeente. Op basis van een “onderzoekje”
door enkele studenten, is er in de commissievergadering over de blauwe zone
vergaderd. Veel heeft dit niet opgeleverd. In tegenstelling tot de situatie in
Heythuysen (parkeerplaats bij/achter supermarkten), is er in Roggel een
parkeerprobleem: er is een gebrek aan parkeerplaatsen. Vandaar de vraag naar
het instellen van een “blauwe zone” om daarmee parkeerplaatsen die momenteel
mede voor lange tijd worden bezet door inwoners/business center medewerkers,
sneller vrij te krijgen voor klanten/bezoekers. Thea zal het onderhavige probleem
nog eens bij de ondernemersvereniging aankaarten.
Ook de nogal lange periode die de kermisexploitanten nemen voor opbouw en
afbouw van de kermisattracties is evenals vorige jaren, een doorn in het oog van
de ondernemers aan de markt.
Voor wat betreft de medewerking van de Dorpsraad aan de organisatie van de
kermis voor 2018 en volgende jaren, zal ook aan de jongeren in Roggel
gevraagd worden naar hun ideeën. Ook Dieter zal Naoberkids voor input vragen.
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Mart
Joris/Vic

Will/Vic
Vic

AED cursus is aangekaart H. v.d. Beuken. Ook zal de cursus nog eens worden
gemeld bij de EHBO vereniging.
Beleid betreffende milieustraten. Discussie over de ingediende
voorstellen/ideeën leidt nog niet tot concrete mogelijkheden. Onderzocht zal
worden (actie Vic/Joris) of er mogelijkheden liggen aan de beek (Apollolaan of
elders)
Hoewel er voortgang/status te melden is over de items die in het schouwrapport
zijn genoemd, wordt de bespreking op de agenda geplaatst van de volgende
vergadering.
Nog geen nieuwe informatie m.b.t. het onderhoud van de bomen op het
evenemententerrein.

3. Mededelingen/binnengekomen stukken
-

Fietsplan: in het vervoers- en verkeersplan dat in juli in de raad aan de orde komt, zal
worden gesproken over de plannen van nieuwe fietspaden, inclusief het gewenste
fietspad Roggel-Neer langs de Leudalweg. Additionele vragen zijn: wordt er gesproken
over een fietspad aan beide kanten?, wordt er ook aan gedacht dat verlichting ter plaatse
belangrijk is (ook voor het fietspad langs de Heldenseweg/Neer is deze vraag aan de
orde)? Het zou kunnen zijn dat volstaan wordt met een markeringsstrook zoals op de
weg Heibloem-Panningen. Ook verhoging van de berm is noodzakelijk op de Leudalweg.
Vic zal gemaakte opmerkingen/vragen meenemen.

4. Vrijwilligerswaardering
Door de Gemeente is beslist dat de waardering van vrijwilligers geen zaak meer is van de
Gemeente (n.a.v. discussie met een aantal inwoners en Synthese).
De vergadering is met deze beslissing niet ingenomen.
Enkele voorbeelden (Naoberzorg, Vrijwilligers Beek en Bos) worden genoemd waar
betrokken verenigingen/organisaties zorgen voor een waardering.
Vraag is; wat gaat de Dorpsraad Roggel doen, met de oproep vanuit de Gemeente?
Voorbeeld: Ell gaat een dag/avond organiseren voor alle vrijwilligers.
Er wordt besloten om ontwikkelingen in andere kernen omtrent dit onderwerp af te wachten
en afhankelijk daarvan actie te ondernemen.
5. Presentatie Ambitieboek leerlingen St. Ursula
Thea zal naar de presentatie gaan van de ambitieboeken van een aantal leerlingen van St.
Ursula. Met name ideeën vanuit de jeugd voor Roggel zijn interessant.
6. Artikel over Roggel in 1Leudal
In overleg met Thea, heeft Fred een artikel samengesteld zoals gevraagd door de redactie
van 1Leudal, in het kader van het 10jarig bestaan van Gemeente Leudal. Vera Feltges zal
het bewerken en voor goedkeuring aan Fred sturen. Op zijn beurt zal dit artikel nog aan de
Dorpsraad worden gestuurd.
7. Week van de Eenzaamheid
Ideeën voor de oplossing van mogelijke eenzaamheid.
Will: (Schutterij) maak iedereen lid die 65+ is en nodig deze mensen uit voor evenementen.
Dieter: Naoberzorg gaat al met een team op bezoek bij eenzamen in Roggel (momenteel
staan 42 namen op de lijst)
Ton: zoals bij een andere organisatie, nodig de “bekende eenzamen” uit voor een etentje één
maal per jaar.
Overigens: 23/9 is Nationale Burendag, wat kan hier de insteek zijn vanuit de Dorpsraad?

2

Dieter stuurt de informatie hieromtrent naar de Dorpsraad.
8. Vergadering DOL 21-06-2017
Aan de hand van de notulen geven Fred en Thea informatie over de items en besprekingen
van betreffende DOL vergadering.
Eén van de items is het “Convenant” handelend over de communicatie DorpsraadGemeente. Vic stuurt de geredigeerde versie op korte termijn naar de Dorpsraden.
Vic noemt ook voorbeelden van projecten die in een aantal kernen opgestart zijn in het kader
van het project Os Dorp.
Ook het fietspaden plan wordt besproken, o.a. de snelfietsroute tussen Roermond en Venlo.
Op verzoek van wethouder Verheul, wordt hij voor toekomstige vergaderingen van de
Dorpsraad uitgenodigd. De uitnodigingen zullen via Bureau Dorpsraden verlopen.
Intussen is bekend geworden dat dhr. Robert Martens tot fractievoorzitter van D66 is
verkozen en t.z.t. in de raad zal plaats nemen. Hij is op dit moment voorzitter van het DOL
maar kan deze functie niet combineren met zijn functie als raadslid. Daarom ook hier het
verzoek om kandidaten te noemen voor de functie van DOL-voorzitter.
9. Rondvraag
Mart
- Restafval. Als een inwoner een kleine hoeveelheid restafval wil brengen naar het
Milieupark (b.v. omdat het restafval niet in de container past), wordt de m3-prijs
gevraagd. Kan er niet een andere regeling komen hiervoor? Vic neemt deze vraag mee.
Als we elke inwoner aanbieden b.v. 5 maal per jaar afval gratis te bezorgen, zou de
heffing voor afvalstoffen verhoogd moeten worden (met 10 Euro?). Is dat “eerlijk” t.o.v. de
inwoners die nooit naar het Milieupark hoeven (inwoners appartementen)? Echter,
hebben alle inwoners een pasje voor het Milieupark? Dieter b.v. heeft geen pasje als
inwoner van Kloosterhof.
- Communicatie over groenvoorziening vanuit Gemeente is nog onduidelijk/slecht. Met
name over nieuwe aanplant was er slecht gecommuniceerd. Vic adviseert contact op te
nemen met dhr. M. Jacobs of L. Helwegen.
Will
- Hoe staat het met de bespreking/ontwikkeling omtrent het evenemententerrein? Vic: de
ruitervereniging uit Heibloem heeft afgehaakt. Namens de 8 overgebleven verenigingen
heeft H. v.d. Beuken, een brief gestuurd naar de griffier (of college?). Echter, de raad
heeft een aantal kaders vastgesteld waaraan accommodaties moeten (gaan) voldoen. De
Gemeente gaat alle accommodaties in kaart brengen, wat betreft jaarlijkse kosten,
onderhoud, gebruik (via een opdracht aan een extern bureau). Vic beschrijft uitgebreid
het proces hieromtrent, ook i.v.m. ontwikkelingen Park Leudal Oost. Uiteindelijk moet er
een bezuiniging worden gerealiseerd
- Er is nog geen communicatie op gang gekomen wat betreft de stankoverlast die
bewoners ervaren o.a. Molenweg. Vic verwijst naar beschikbare formulier op de website
van de Gemeente, maar communicatie zal alsnog worden gestart met één van de
bewoners.
- Ook is er nogal wat overlast (o.a. stank) van de rioleringspomp op de hoek
Kruissingel/Mortel. Waarom wordt de capaciteit hiervan niet aangepast (de Leistert is op
deze pomp ook aangesloten, sinds die tijd loopt de pomp nogal eens tegen de maximale
capaciteit aan).
- In het kader van de infrastructuurplannen o.a. het fietspad aan/bij de maasbrug in
Buggenum: wanneer komt er een tweede maasbrug zoals in Venlo?
José
- Op de website staat een kalender zonder items. Deze kan verwijderd als er niets nuttigs
mee gedaan wordt.
- Kunnen de agenda en de notulen wat eerder worden verstuurd? De planning van deze
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vergadering, 29-06, was wel zeer kort vóór de vergadering bekend.
Thea: volgende vergadering 14 september aanstaande.
Acties
Actie
AED cursus/publicaties
Beleid milieustraten
Status onderhoud bomen
evenemententerrein
Uitnodiging kapelaan
Instellen blauwe zone: aankaarten bij
Ondernemersvereniging
Bezoek presentatie Ambitieboek
Input Naoberkids voor kermis 2018
Behandeling status van items
Schouwrapport
Vrijwilligerswaardering - input
Artikel in 1Leudal aan leden sturen
Ideeën Week van de Eenzaamheid
Convenant ter bespreking aan Dorpsraad
sturen
Tarief/beleid Milieupark (ook pasjes)

Wie
Mart
Joris
Vic

Opmerkingen
Blijft staan

Fred
Thea
Thea
Dieter
Will/Vic
Allen
Fred
Allen
Vic
Vic
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