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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Spreekrecht Ad de Louw
Ad geeft aan dat de drempel op de dorpenweg direct tegenover Laagstraat 10-12-14
ligt en dat deze slecht zichtbaar is omdat er geen straatlantaarn staat. Hierdoor
kunnen auto- en vrachtautobestuurders de drempel niet zien. De drukte zou door de
drempels op de dorpenweg zijn afgenomen maar het tegendeel is waar. Reactie
Joseph Holl, het vrachtverkeer zou ontmoedigd moeten zijn maar. Wanneer je je aan
de snelheid houdt dan kun je de drempels goed nemen. De wethouder komt er nog op
terug bij de bewoners middels een brief. Aan de bewoners wordt gevraagd mee te
denken over de problemen in de Laagstraat waar het verkeer nu heen rijdt om de
drempels te ontwijken.
Er zijn problemen in de Marktstraat met de ondergrondse containers. Een bedrijf mag
geen rotzooi in de ondergrondse containers gooien maar momenteel staan er 2 grote
grijze afvalcontainers die stinken en geen uitstraling hebben. Joseph Holl geeft aan dat
bewoners / ondernemers te bellen naar de gemeente naar de afdeling reiniging.
2. Kennismaking nieuwe gebiedsbeheerder, Quinten Michielsen. Afscheid Joseph Holl.
Joseph Holl is voor de laatste keer aanwezig tijdens de dorpsraadvergaderingen van
Ravenstein. De voorzitter bedankt Joseph voor zijn betrokkenheid bij de dorpsraad.
Joseph bedankt ook het publiek en de dorpsraad van Ravenstein.
De opvolger van Joseph Holl is Quinten Michielsen. Quinten stelt zichzelf voor aan het
publiek.
Er is een melding dat er een loden afsluiting bijna van het dak van het Raadhuis
afwaait. Quinten zal dit oppakken.
3. Toelichting over het nieuwe initiatief vanuit Oss, over de Tuin der Lusten n.a.v.
Jheronimus Bosch jaar 2016
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuin_der_lusten
Wil Princen geeft toelichting/uitleg over de Tuin der Lusten. De Tuin der lusten is de
titel die traditioneel gegeven wordt aan een drieluik van de Zuid-Nederlandse schilder
Jheronimus Bosch in het Museo del Prado in Madrid. Het is een samengesteld werk in
drie grote panelen maar komt niet naar ’s-Hertogenbosch omdat het veel te groot en
te kostbaar is. ’s-Hertogenbosch verwacht door het Jeroen Bosch jaar veel bezoekers

naar de regio trekt. Het gebied rondom ’s-Hertogenbosch wordt betrokken bij het
Jeroen Bosch jaar. Bezoekers kunnen in de gehele regio verblijven. De regio en
bijvoorbeeld Ravenstein kunnen een evenement organiseren waarbij de Tuin der
Lusten betrokken wordt. Het evenement Gildefeesten wordt mogelijk gebruikt om de
Tuin der Lusten onder de aandacht te brengen.
De dorpsraad wil dit initiatief onder de aandacht brengen bij de bewoners van
Ravenstein en de bewoners uit te dagen om wat te doen met de Tuin der Lusten in
Ravenstein.
Het Vlakglasmuseum heeft een aantal kunstenaars uitgenodigd om hiervoor stukken
te maken. In 2016 worden de beste werken tentoongesteld.
Mogelijk kan de evenementenkalender van het TIR de Tuin der Lusten te promoten.
Er wordt voor het Jeroen Bosch jaar ook een App ontwikkeld.
4. Toelichting over de Integratie voormalig vluchtelingen (statushouders), door
wethouder René Peters
Marianka Vinke, coördinator vluchtelingen Oss.
Opvang en integratie van vluchtelingen in de gemeente Oss. De vluchtelingen worden
toegewezen aan gemeentes. Grote gemeentes veel vluchtelingen, kleine gemeentes
minder vluchtelingen. In dit jaar (2015) 170 statushouders. De statushouders willen
bij voorkeur in Oss wonen i.v.m. vervoer. In 2016 zullen dat 230 statushouders zijn.
Dat levert 2 punten van aandacht op 1. Er komen steeds meer vrijwilligers om
statushouders te helpen maar niet genoeg 2. Er meer voormalig vluchtelingen
(statushouders) komen in de kernen.
Hoe staat de gemeente Oss daarin?
De mensen krijgen bestaansmiddelen en verder komt het goed maar dat is niet altijd.
We moeten de mensen veiligheid bieden. De straat, wijk en buren kunnen die
veiligheid bieden. Van nieuwe bewoners in een wijk wordt ook wat verwacht. Nu is
vaak zo dat wij maar ook de statushouders vaak op zichzelf blijven. Behandel
statushouders als ieder ander. Lastig is dat ze de taal niet spreken. Betrek de nieuwe
bewoners bij je buurt etc.
Marianka Vinke
Vluchtelingenwerk begeleidt mensen vanaf het moment dat ze in Nederland binnen
komen. In Oss waren tot nu toe niet zoveel statushouders maar dat worden er wel
meer. In Oss zijn op dit moment onvoldoende vrijwilligers om alle statushouders te
helpen. De sociale integratie wordt minder omdat er te weinig vrijwilligers zijn.
Vluchtelingenwerk vraagt nu ook hulp, bijvoorbeeld om met een praatje maken,
introduceren bij een wijkcentrum, met kinderen helpen. Ze vragen meer interactie
tussen bewoners en gemeente. Ze hopen op meer sociale integratie tussen burgers en
vluchtelingen. In de buurt waar statushouders komen wonen wordt geflyerd en
aangebeld om statushouders te helpen.
Mogelijk een link op de website van de dorpsraad Ravenstein plaatsen en ze in contact
brengen met de zorg coöperatie.
Het gaat toch om voormalig vluchtelingen?
Dit gaat niet om de vluchtelingen die dit jaar aankomen in Nederland. Dus om
statushouders, mensen die al jaren in Nederland wonen in een AZC. De mensen
krijgen een huis toegewezen, daarna wordt er geflyerd in de straat waar de
vluchtelingen komen wonen.

Hoeveel er in Ravenstein komen is nog niet bekend.
Is er een voorrangsregeling voor vluchtelingen?
Wethouder Peters geeft aan dat er geen voorrangsregeling is. Voor de eigen jongeren
zijn er al geen woningen en voor deze mensen wordt een gebouw verbouwd waar ze
kunnen wonen. Deze mensen leven nu op een kamertje met 6 personen.
Er is een te kort aan betaalbare woningen, voor eigen bewoners maar ook voor
statushouders. Wethouder Peters geeft aan dat wethouder Wagemakers over
woningen gaat.
Er wordt een opmerking gemaakt dat vele huurwoningen van Mooiland die leeg komen
worden te koop aangeboden. Hierdoor vermindert het aantal te huren woningen. Er
zijn niet zoveel woningen, voor niemand die een woning zoekt.
Wethouder Peters geeft aan dat de opvang van vluchtelingen goed geregeld moet
worden of de gemeente dat nou wil of niet. Er is overleg geweest met alle
woningbouwverenigingen in de regio over woningen voor vluchtelingen. Mogelijk dat
er tijdelijke woningen gebouwd worden op industrieterreinen e.d.. Er zijn heel veel
creatieve oplossingen aangebracht.
Vooraf vrijwilligers proberen te krijgen voor als er vluchtelingen komen. In Ravenstein
wonen wel taalcoaches die vluchtelingen helpen.
Er komen geen statushouders in het Hooghuys Lyceum.
Wordt er gekeken of er in een wijk al vluchtelingen wonen? Bijvoorbeeld in het
drugspand wat al 3 maanden gesloten is.
Wethouder Peters geeft aan dat hier niet over overlegd wordt met wat de buurt er van
vindt en de kans is mogelijk dat ze daar komen wonen.
De vluchtelingen hebben een andere cultuur, taal, gebruiken en gewoontes dan wij als
Nederlanders.
Worden voor deze vluchtelingen ook sobere woningen gezocht?
Wethouder Peters geeft aan dat de AZC’s vol zijn en dat er geen doorstroming is van
vluchtelingen. Nu worden bedrijfspanden verbouwd naar opvangmogelijkheden.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Niet van toepassing.
6. Subsidieaanvragen
Subsidieaanvraag ontvangen van de gildefeesten in 2016 en een voor het sinterklaas
comité.
7. Rondvraag
- Welkom van Over d’n Dam aan Quinten. Te voet, met auto of fiets is het rijden
over de dijk bijna ondoenlijk. Deze week moet je goede laarzen bij je hebben om
niet langs de weg te raken of misschien wel onder aan de dijk te belanden. Er zijn
grote gaten en het vele water op de dijk. De dijken hebben altijd de aandacht van
de gemeente. Als het heel nat is dan heeft het opvullen van gaten weinig zin.
-

Vlakglas museum vraagt naar het doorlopend wandelpad bij de Landpoortstraat.
Dit zou dit jaar gerealiseerd zijn. Joseph Holl geeft aan dat daar een
grondaankoop voor gedaan wordt. Er zijn plannen ontwikkeld en er zou en trap
gemaakt worden. 2 bomen staan in de weg. Het plan is nu 2x in welstand geweest

en 2x afgewezen. Binnenkort komt er een goedkeuring en dan wordt het plan
uitgevoerd. Dit zou binnen een half jaar gerealiseerd worden.
-

Verzoek geweest om het fietspad van de rotonde Schaafdries naar het
spoorviaduct twee richtingsverkeer te maken. Dit wordt opgepakt door de
gemeente na het verslag. Er wordt door de gemeente hier ook naar gekeken in
het kader van de fusie van de voetbalclubs.

-

De pomp op de markt is een rijksmonument zodat deze weer werkt. In dorpen en
steden is vaak gratis water te krijgen. Deze pomp is daar mogelijk niet voor
geschikt. Mogelijk dat dit bij de Mariaschool komt omdat daar een waterkraantje
is geweest. In Ravenstein zijn onlangs 2 pompen opgeknapt, maar er komt geen
water uit. Waarom is er dan bij de pomp wat een rijksmonument is, een terras
geplaatst?

-

Er zijn nu 6 dorpsraadleden, waar blijft het 7e dorpsraadslid?
Er staat nog een vacature open voor een 7e dorpsraadslid. Bij deze een oproep om
te solliciteren voor de functie van dorpsraadslid.

-

DorpenDerby
Wil Princen wil iedereen attenderen op de dorpen derby die op 12 december wordt
gehouden.

8. Sluiting

