Verslag Dorpsraad Ravenstein

Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein
Datum
Aanvang
Locatie

:
:
:

dinsdag 7 oktober 2014
20.00 uur
Raadhuis, St. Luciastraat 2, Ravenstein

Leden dorpsraad
Adviseurs
Belangstellenden
Notuliste
Genodigden
Afwezig (m.k.)

:
:
:

:
K. Sutherland,
G. Harbers, P. Vermeulen en J. van der Waarden
W. van Hoogstraten en J. Holl
circa
: 16 personen
L. van der Voet
De heer R. Schleedoorn, gemeente Oss en de heer C. van Erp, wijkagent
H. :Cornelissen, W. Kuijpers

1.

:
:
:

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt qua volgorde enigszins aangepast.

3.

Verslagen thema avonden 13 mei 2014 Zorg en Zorgcoöperatie en 11 juni 2014
voorzieningenkaart
De verslagen worden vastgesteld. De voorzitter brengt verslag uit over de stand van zaken
rondom de voortgang zorg en zorgcoöperatie en voorzieningenkaart. De verslagen van de
werkgroep zorg en zorgcoöperatie zijn te vinden op de website van de gemeente Oss.
Verslagen van de werkgroep Voorzieningenkaart zijn te zijner tijd te bekijken op de website
van de dorpsraad.

4.

Veiligheid; toelichting door Carlo van Erp, wijkagent, over de veiligheid in uw buurt
De heer Van Erp licht toe wat er de afgelopen periode in het kader van veiligheid door de
politie is ingezet. Onder andere zijn in januari/februari roadblocks uitgezet waarbij bij de
invalswegen naar Ravenstein auto’s richting Ravenstein zijn gecontroleerd. Daarnaast is er een
woninginbraakteam van twee personen fulltime bezig geweest preventief woninginbraken te
voorkomen. In het vooroverleg is dit met de dorpsraad besproken waaruit het witte
voetenplan voortvloeit.
Witte voetenplan: het is de bedoeling om in vier groepen en elk onder begeleiding van een
politieagent een wijk in te gaan om te kijken of woonhuizen en hun woonomgeving goed
beveiligd zijn. Bijvoorbeeld de toegang tot een woning, fietsen die bij een huis staan, op slot
staan. Dit om bewustwording bij burgers te bewerkstelligen om hun leefomgeving beter te
beveiligen.
Datum: donderdag 6 november 2014, om 19.00 uur eerst een briefing om uitleg te geven wat
er van de deelnemers wordt verwacht en vervolgens om 19.30 uur een wijk in. De wijk die
bezocht wordt, wordt bewust niet bekend gemaakt. De heer Van Erp doet een oproep aan
burgers mee te lopen. Uit deze rondgang volgt een aandachtspuntenlijst die eerst met de
dorpsraad besproken zal worden. Het voornemen is om in de winterperiode een vervolg
hieraan te geven. Op de website van de dorpsraad zal eveneens een oproep verschijnen.
Misdaadcijfers: de heer Van Erp deelt mee dat in verhouding met Oss de misdaadcijfers voor
Ravenstein meevallen. In het voorjaar tot de vakantieperiode zijn er auto’s aangetroffen die
van diefstal afkomstig waren. Daarnaast is er voor de zomervakantie een drugsdealer
aangehouden. Deze zaak ligt momenteel bij het OM.
Het aantal fietsendiefstallenop het station valt ook mee sinds er geen bewaakte fietsenstalling
meer is. Bij sporthal Den Hoge Graaf zijn wel een aantal fietsen gestolen en is er vervolgens
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succesvol een lokfiets ingezet.
Vraag/opmerking van P. van der Maas: enige tijd geleden heeft hij met de heer Molenkamp
van D66 gepraat over een artikel dat in het voorjaar in het Algemeen Dagblad is verschenen
over de misdaadmeter. In deze misdaadmeter blijkt dat criminaliteit zich verplaatst van de
stad naar buitengebieden. Ravenstein springt er volgens het AD behoorlijk uit: 22
woninginbraken, 4 diefstallen uit schuur of garages, 17 diefstallen uit bedrijven. De heer
Molenkamp heeft dit aan de orde gesteld bij B&W, waarop de heer Van der Maas onlangs een
antwoord heeft gekregen die niet naar tevredenheid is terwijl de cijfers duidelijk zijn. Deze
cijfers zijn de heer Van Erp echter niet bekend, dus kan hij daar inhoudelijk niet op ingaan.
Volgens hem wordt er mankracht op ingezet wanneer het aantal woninginbraken toeneemt.
De heer Van der Maas reageert met de opmerking dat er vanuit de politiek iets moet gebeuren
en niet vanuit de politie. De heer Van Erp zal dit met zijn teamchef bespreken.
Vraag: welke woningen zijn het meest vatbaar voor inbraak?
Antwoord: een hoekwoning of een vrijstaande woning is makkelijker te bereiken dan een
tussenwoning. Ook de beveiliging van een woning is belangrijk (Keurmerk Veilig Wonen).
Beveiliging deuren/ramen voorzien van een extra slot met sleutel voorkomt ook
woninginbraak. Aannemelijk is dat koopwoningen beter beveiligd zijn dan huurwoningen.
J. van der Waarden merkt in dit kader op dat woningbouwvereniging Mooiland Maasland in de
wijk Schonenberg momenteel alle ramen vervangt door ramen met een extra sleutel
(diefstalbestendig en voorzien van keurmerk). Ook worden alle klapramen vervangen door
vaste ramen.
Vraag van G. Harbers: graag meer info over Keurmerk Veilig Wonen dat zo’n 10 jaar geleden
actueel was. Burgers kregen dan advies over hang- en sluitwerk die onder dit keurmerk vielen
en ontvingen dan tevens korting op de verzekeringspremie. Tegenwoordig heeft dit niet meer
de aandacht. Het blijkt nu moeilijk te zijn om hierin goed advies te krijgen.
Antwoord: tien jaar geleden was daar fulltime een politiemedewerker mee bezig en een x-tal
bedrijven die daarin gespecialiseerd waren. Dat is niet meer bij de politie voorgezet maar is
door een nieuwe instantie (naam wordt nog doorgegeven), een preventiebureau op allerlei
gebieden, opgepakt.
Hartelijk dank aan de heer Van Erp voor zijn toelichting. Bij eventuele vragen is de heer Van
Erp te bereiken 0900-8844.
5.

Hondenbeleid; toelichting door de heer R. Schleedoorn van de gemeente Oss over het
hondenbeleid
De heer Schleedoorn is werkzaam bij de gemeente Oss als beheerder groen, water en ecologie
en vanuit zijn functie betrokken bij het project hondenbeleid. De heer Schleedoorn leidt de
beleidsnota “honden uitlaten in de gemeente Oss, dat kan beter” in.
De hondenpoepoverlast scoort vrij hoog in de overlast top 3 van de gemeente Oss en dan met
name in de openbare ruimten. Per 1-1-2019 dient de categorie “veel overlast” verminderd zien
naar 8,5%. In Oss zijn al een aantal voorzieningen:
1. Hondenlosloopvelden al dan niet omheind van circa 100x100 m.
2. Hups (hondenuitlaatplaatsen): allerlei strookjes in de openbare ruimten die niet zijn
aangeduid als een hondenuitlaatplaats. Deze stroken zorgen voor de grootste overlast.
3. Daarnaast zijn er afvalbakken waar de hondenpoep in gestopt kan worden.
In 2012 is de gemeente begonnen met een proef in Berghem en Schadewijk. Aan
hondenbezitters en niet-hondenbezitters is toen gevraagd de ervaringen te delen met de
gemeente en de gemeente Oss van advies te voorzien.
Aanbevelingen die daaruit volgden:
Zorg ervoor dat de regels duidelijk zijn.
Verplicht hondeneigenaren opruimmiddelen bij zich te hebben.
Zorg dat het duidelijk is dat het om een voorziening gaat en waar het verboden is
honden uit te laten.
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Hondenlosloopvelden consequent omheinen.
Beter onderhoud van de voorzieningen.

Uit een aantal overgenomen adviezen is een aantal type voorzieningen voortgevloeid met een
voorkeursscenario:
Hondenlosloopvelden altijd omheinen.
Kijken naar een betere spreiding van hondenlosloopvelden tussen 1.000 tot 2.000 m.
Maaien van de hondenlosloopvelden: verhoging van 1x per 2 1/2 weken naar 1x per
week. Tevens wordt de frequentie van het opruimen van de velden verhoogd.
Hupjes komen te vervallen. Onderhoud blijft gehandhaafd.
De afvalbakken worden vaker leeggemaakt.
Aanleg hondenlosloopveld daar waar er nog geen is. Deze veld worden voorzien van
speciale afvalbakken, waarvan de opening kleiner is dan een normale afvalbak. Onderin de
bak zit een opvangput die is aangesloten is op de riolering. Bij regen lost de ontlasting op
en gaat via een rooster het riool in. In onderhoud is dit goedkoper dan de gewone
afvalbak. De put moet wel vaker leeggemaakt worden.
Voorkeursscenario is gepland tot 2017. Na die datum geldt dan overal de opruimplicht.
Uitgangpunten:
Betere spreiding.
De dorps- en wijkraden krijgen een belangrijke rol om te bepalen waar de voorzieningen
moeten komen.
Regelgeving buiten de bebouwde kom verandert niet. Dit betekent dat honden in het
buitengebied aangelijnd moeten worden en de poep in de berm mag blijven liggen. Met
uitzondering bij hulphonden.
Voorwaarden:
Communicatieplan. Eerst wordt het advies van de dorps- en wijkraden afgewacht op het
procesmatig beleid. Het college van B&W heeft reeds in juli 2014 ingestemd met de
procesmatige aanpak maar wacht het advies in de van de dorps- en wijkraden af.
Besluitvorming november 2014 wordt dan ook uitgesteld, evenals invoering per 1-1-2015.
Handhaving is meer dan nodig.
Hoogte hekwerk (90cm) op de hondenlosloopvelden wordt niet gewijzigd. Aannemelijk is
dat een hond die over het hek springt, weer terugkomt bij de eigenaar.
Vraag aan de dorpsraad is nu alsnog om op korte termijn een advies op de in juni
toegezonden notitie. De volgende stap is dat de heer Schleedoorn zich opnieuw meldt.
Vragen vanuit het publiek:
Vraag: hoe vaak kan men in een bepaalde wijk handhavers verwachten? Als er namelijk te
weinig gecontroleerd wordt, verandert er niets.
Antwoord: de frequentie van controle is moeilijk te beantwoorden, maar de gemeente Oss
heeft ongeveer 4,5 fte voor toezicht/handhaving op honden.
Volgens W. van Hoogstraten zal indien nodig handhaving ingezet worden. In dit kader deelt hij
mede, dat hij een gesprek heeft gehad met een inwoner die veel last ondervindt van
hondenpoep rondom zijn huis. Dit is onder andere binnen het kernteam besproken, maar
gebleken is dat het lastig is om de juiste aanpak te vinden. Vervolgens is besloten in dat
gebied een brief te bezorgen. Er is vervolgens bij hondenbezitters in de buurt aangebeld.
Tevens is aan de bewoners gevraagd mee te denken de leefbaarheid in de omgeving te
verhogen. Het gesprek met bewoners was hoopvol en hoopgevend. Indien nodig vindt een
herhaling van deze aanpak plaats. Indien dat weer niets oplevert, wordt gebruik gemaakt van
handhaving.
Vraag: betreffende bewoner waarvoor bovengenoemde actie is gedaan, zou graag het begrip
buitengebied toegelicht willen zien. Wat is dat gebied? Ook zou hij het begrip hondenpoep
graag vervangen willen zien door hondenoverlast. Hij heeft namelijk ook last van de overlast
die honden veroorzaken met plassen. Hij zit op een aanlooproute, 5 meter van het
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buitengebied waar hondeneigenaren minimaal 7x per dag zijn huis passeren.
Antwoord: met buitengebied wordt bedoeld “buiten de bebouwde kom, gericht op het gebied
waar honden mogen poepen (aan de lijn)”. Plassende honden is voor de gemeente geen
aanleiding om de regelgeving aan te passen. Met handhaving erbij gaan mensen elkaar
aanspreken op gedrag. Mogelijk helpt de campagne hierbij.
De gemeente richt zich op de hondenpoep en niet op hondenoverlast. Als dat in brede
meerderheid in Ravenstein aan de orde is, hoort de heer Schleedoorn dat graag van de
dorpsraad.
Vraag/opmerking van H. van Dijk: in het park tegenover zijn huis komt hij heel veel mensen
die de hond uitlaten. Diezelfde mensen die overdag in het park lopen, lopen ‘s avonds door de
straat op het trottoir waar de behoefte dan toch wordt gedaan. Een ander punt dat hij
aankaart is de paardenpoep, omdat dat langer blijft liggen.
Mevrouw Sutherland onderkent dit probleem en geeft als suggestie de ruitersportvereniging
Cadans hierop aan te spreken.
Antwoord: de aanpak van de hondenpoep heeft nu de aandacht en niet van de paarden. Als
dit toch een maatschappelijk probleem is in de gemeente Oss, dan zal de gemeente dit
aanpakken.
Vraag: op termijn dienen hondenbezitters de poep zelf op te ruimen. Als het project loopt,
gaat dan de belasting dan omlaag?
Antwoord: de hondenbelasting wordt geheven voor onderhoud maar ook toezicht en
handhaving wordt hiermee bekostigd. Het is een politieke afweging de hondenbelasting te
verlagen. Hondenbelasting wordt door de gemeente geheven en een groot gedeelte daarvan
wordt als doelbelasting gebruikt.
Op de vraag van W. van Hoogstraten wat de gemeente verwacht van de dorpsraad antwoordt
de heer Schleedoorn dat van de dorpsraad een advies uit te brengen over de procesmatige
aanpak van het hondenpoepbeleid wordt verwacht. Aanleg van hondenlosloopvelden volgt in
een later stadium.
Vraag: zijn de bossen in Herpen een hup of moeten daar de honden aangelijnd zijn?
Antwoord: dat is een buitengebied en daar moeten de honden aangelijnd zijn; de poep mag
blijven liggen. De gemeente kijkt nog naar een plek waar de honden los kunnen rennen.
De voorzitter bedankt de heer Schleedoorn voor zijn toelichting.
6.

Nieuwe dorpsraadleden; Willem van Hoogstraten, wijkcoördinator van de gemeente Oss zal
een toelichting geven over de werving van nieuwe dorpsraadleden en hun profiel.
De heer Van Hoogstraten licht de procedure werving van nieuwe dorpsraadleden toe: het
profiel, het doel van de dorpsraad en wat er van nieuwe dorpsraadleden wordt verwacht. Dit
mede vanuit het oogpunt dat de bewonersparticipatie te bevorderen en dat burgers in de
toekomst meer worden bewogen in eigen leefomgeving activiteiten te ontplooien, zoals
bijvoorbeeld het groenbeheer, de zogeheten bewonersparticipatie.
Er is een voordrachtscommissie samengesteld die gesprekken zal gaan voeren met potentiële
kandidaten. De profielschets is ook te vinden op de website van de DR.

7.

Mededelingen door de heer J. Holl, gebiedsbeheerder gemeente Oss;
Mededelingen:
Elektronische toegangspaal in Kasteelsepoort. Deze paal functioneert bij bepaalde
omstandigheden niet voldoende. Er is of wordt een tweede detectie aangebracht waarmee
deze problemen worden opgelost. Ook bij auto’s met bijvoorbeeld een caravan die
overigens niet door de doorgang mogen. Op de bebording is aangeven de grootte van het
voertuig.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat veel automobilisten niet door de doorgang durven,
omdat de doorgang vrij smal is. De heer Van Hoogstraten onderkent dit probleem en
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8.

adviseert diegenen om dan om te rijden.
Maaspoort (ingang vanaf dijk naar centrum); wordt regelmatig tegenaan gereden,
ondanks de bebording (max. 2.50m hoogte). Hiervoor is nog geen oplossing. In de
planning is wel opgenomen, dat de verharding onder de poort enigszins wordt versmald
naar het midden, waardoor een automobilist geneigd is de doorgang niet te nemen of juist
goed op de bebording gaat letten. Eenrichtingsverkeer is niet mogelijk omdat dit
verkeerskundig consequenties heeft voor het stadje.
Op 29 september heeft een wijkschouw in Kromland /Roesterd plaatsgevonden. Er waren
ongeveer 25 personen naar de wijkschouw gekomen. Er zijn vragenlijsten ingevuld waarop
bewoners opmerkingen kwijt konden m.b.t. verbeteringen in de wijk. Die liggen op dit
moment bij J. van der Waarden ter verdere afhandeling.
Ook in Deursen heeft een wijkschouw plaatsgevonden. Afsluiting op zaterdag 11 oktober
met de dorpsraad, bewoners, Mooiland Maasland en wijkagent.
Riolering Osstraat-Laurensstraat: een deel van de versleten riolering in beide straten
wordt vervangen. Na goed overleg is besloten de Laurensstraat te voorzien van asfalt
omdat men daar van een 60 km zone in een 30 km zone binnenkomt. Dit voorstel wordt
uitgewerkt en indien akkoord zal een aanbesteding plaatsvinden.

Terugkoppeling door Karin Sutherland, voorzitter dorpsraad over spreekuren dorpsraad tijdens
zomermaanden
In de maanden juli en augustus was er een inloopspreekuur op de dinsdagochtend met een
laagdrempelig karakter. Deze spreekuren verliepen goed. De meeste opmerkingen hadden te
maken met de directe leefomgeving. De bevindingen zijn doorgesproken met de heer Holl en
worden door hem opgepakt. Zaken als afval bij de moestuinen en parkeervakken bij De Heus
zijn behandeld. De bebording en vakken worden daar aangepast. Deze borden zijn geplaatst
om aan te geven dat het parkeren met vergunning betreft.
Afgesproken is dat ingrijpende zaken overgeheveld worden naar de nieuwe gemeenteraad.
Overige aandachtspunten:
Halve parkeerplaats bij de bakker.
Zone 30 km in Ravenstein. Er wordt nagegaan of de aanduiding 30 km in de bebouwde
kom duidelijk is.
Hard rijden: veel gehoorde klacht. Veelal veroorzaakt door bewoners, toeleveranciers en
de vuilniswagens.
Plaatsing van extra banken op verzoek van enkele senioren.
Realisatie woningen bij voormalige gemeenschapshuis De Vlaam.
Klachten begroeiing Laantje en ’t Kempke: de daar weggehaalde begroeiing is weer
terug. Hiernaar wordt gekeken.
Vervanging omgevallen bomen. Het beleid van Oss is dat niet alle bomen vervangen
worden.
Informatiebord aan de Veersingel is te hoog en die wordt verlaagd.
Tot slot wordt door de heer H. van Dijk opgemerkt dat de tweede invalidenparkeerplaats bij
Vidi Reo is gerealiseerd, maar deze is ver van de ingang van Vidi Reo geplaatst. Waarom niet
bij de andere invalidenparkeerplaats? Volgens de heer Holl is gezocht naar een plaats waar
minimaal een meter ruimte is, om te kunnen uitstappen. Deze ruimte moet namelijk minimaal
3,5 meter breed zijn. Dat was niet realiseerbaar naast de andere invalidenparkeerplaats. De
heer Holl zal dit nogmaals bekijken.

9.

Spreekrecht voor publiek over niet-agendapunten
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10.

Subsidieaanvragen:
Toegekende subsidies:
Ravensteinse kwis € 500,00 opstartsubsidie.
Jubileum 125 jaar OBK € 1.000,00.
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20 jarig bestaan beschermd wonen Valkenburcht € 250,00
Jeu de boules banen; eveneens een subsidie ad ….. toegekend

12. Rondvraag
- Mevr. J. van der Waarden ontvangt regelmatig vragen over meldingen van losliggende
stoeptegels. Dit soort klachten kunnen rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld. Sinds
kort is hiervoor een app beschikbaar ‘buiten beter’. Met deze app kan men meteen een foto
doorsturen aan de gemeente Oss. Als iemand geen pc heeft is het ook nog mogelijk de klacht
telefonisch bij de gemeente Oss te melden.
- P. van der Maas: naar aanleiding van zijn eerdere opmerkingen over misdaadcijfers heeft hij
nagekeken van wie deze cijfers afkomstig zijn. Deze zijn aangeleverd door de nationale politie.
Hij vraagt aan de dorpsraad om de toenemende criminaliteit aan te kaarten bij de
burgemeester.
De voorzitter reageert hierop dat de dorpsraad zou kunnen nagaan of er een discrepantie is
tussen de bij de gemeente Oss bekende misdaadcijfers en de misdaadcijfers van de nationale
politie. Volgens de heer Holl heeft misdaad wekelijks de aandacht bij de burgemeester en
bespreekt zij dit wekelijks met de korpschef.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 25 november 2014.

6/6

