Verslag Dorpsraad Ravenstein
Verslag van de openbare vergadering van Dorpsraad Ravenstein
Datum
:
7 februari 2011
Aanvang
:
20.00 uur
Locatie
:
Raadhuis, St. Luciastraat 2 te Ravenstein
Leden wijkraad

:

Adviseurs
Belangstellenden
Notulist gemeente Oss
Genodigden
Afwezig (m.k.)

:
:
:
:
:

H. Cornelissen, G. Harbers, W. Kuijpers, P. v/d Maas, K. Michels en
M. Thoonen.
T. van Hooff en G.J. Koekkoek
Ongeveer 40 personen
J. Heesbeen
P. Suppers (VV Ravenstein)
J. v/d Waarden, S. Holthuis, W. van Hoogstraten en M. Poels

1.

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

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht voor publiek over niet- agendapunten
Omroep Walraven heeft van Ziggo het bericht ontvangen dat vanaf 1 juli 2012 analoog
uitzenden niet meer mogelijk is. De kosten om digitaal uit te zenden zijn jaarlijks rond de
€ 14.000,00. Dat is voor Omroep Walraven onbetaalbaar.
Omroep Walraven heeft met D-TV gesproken over een eventuele samenwerking. Vrijdag 10
februari vindt hierover nog een vervolg gesprek plaats. Daarna komen de omroepen uit
Ravenstein, Megen en Berghem bij elkaar om hun standpunten uit te wisselen. Woensdag 15
februari is een gesprek gepland tussen de drie omroepen en gemeente Oss. Indien alle
gesprekken niets opleveren wordt overgegaan tot actievoeren.
Dorpsraad Ravenstein wil elke poging om in de lucht te blijven ondersteunen. Het bestuur kan
de problematiek onder de aandacht brengen van het college tijdens het bezoek aan Ravenstein
op woensdag 29 februari 2012.

4.

Vaststellen verslag Dorpsraad Ravenstein van 6 december 2011
Het verslag van 6 december 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Toelichting op het programma ten aanzien van het collegebezoek aan Ravenstein op
woensdag 29 februari 2012.
Woensdag 29 februari brengt het college van B&W een bezoek aan Ravenstein. Na ontvangst bij
het Vlakglasmuseum wordt het college om 17.30 uur bij de dorpsraad aan tafel uitgenodigd om
te discussiëren over actuele onderwerpen uit de gemeenschap van Ravenstein. Tussen 18.30
uur en 19.00 uur is er de mogelijkheid voor alle bewoners om vragen te stellen en mee te
discussiëren. Interessante aandachtspunten of vragen kunnen voor 20 februari gemaild worden
naar: collegebezoek@dorpsraadravenstein.nl. Een selectie uit de ingezonden vragen en
aandachtspunten worden samen met de speerpunten uit het beleid van de dorpsraad
besproken. Meer informatie is te vinden op: www.dorpsraadravenstein.nl.

6.

Toelichting door Patrick Suppers over het 75 jarig jubileum van VV Ravenstein
De presentatie is als bijlage toegevoegd.
In dit jubileumjaar wil de voetbalvereniging een basis leggen voor de toekomst. Daarbij hebben
ze een zestal doelen voor ogen. De meeste doelen die de vereniging stelt zijn voor de jeugd. Het
hoofddoel is de aanleg van een pannaveld, zodat de jeugd altijd kan voetballen. Als tweede
staat een speelgelegenheid voor de allerkleinsten op de lijst. Tevens wil de vereniging de leden,
door middel van een audiovisuele display, snel op de hoogte brengen van de standen. De
vereniging is voornemens een jaarlijks terugkerend beachsoccer toernooi te organiseren. Het
eerste toernooi vindt plaats tijdens het feestweekeinde van 1, 2 en 3 juni. De uitgifte van een
jubileumshirt moet zichzelf bekostigen. Als laatste wordt een jubileumboek gemaakt waarin
veel foto’s worden verwerkt. In het boek wordt de vereniging vanaf de oprichting geïllustreerd.
De vereniging zoekt sponsoren voor de grote projecten en vraagt daarom ook een financiële
bijdrage aan de dorpsraad.

Het verslag staat ook op: www.oss.nl onder gemeente en organisatie
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Dorpsraad Ravenstein bespreekt het verzoek tijdens het eerst volgende vooroverleg.
7.

Toelichting door Gert Jan Koekkoek op reeds ingevoerde verkeersplan parkeren stadje
Ravenstein.
Het nieuwe parkeerbeleid is op 1 januari 2012 ingegaan. Afgesproken is tot 1 februari 2012
alleen te waarschuwen en daarna te handhaven. In het hele centrum van Ravenstein geldt
vergunning parkeren en is een vergunning verplicht. Elke bewoner uit het centrum kan een
vergunning aanvragen. De vergunning staat niet op kenteken. Daarnaast zijn er nog de blauwe
zones en de twee algemene parkeerplaatsen waar mensen van buiten het centrum gebruik van
kunnen maken. In de blauwe zones is een parkeerschijf verplicht tijdens de openingstijden van
de winkels. Na sluitingstijd kan in de blauwe zones vrij worden geparkeerd.
Vragen, antwoorden en opmerkingen.
O:
Het nieuwe parkeerbeleid gaat ten koste van de leefbaarheid. Bewoner voorspelt dat er
binnen vijf jaar een aantal zaken zullen sluiten. Hij dringt erop aan het nieuwe beleid aan
te passen voor het te laat is.
V:
Wordt het gedoogbeleid van de afgelopen periode voortgezet?
A:
Het vorige beleid was ook voor de politie niet duidelijk. Alleen op verkeerexcessen werd
gehandhaafd. Met het nieuwe parkeerbeleid wordt vanuit de gemeente gehandhaafd en
is er een einde gekomen aan gedogen.
V:
Is uitbreiding van de blauwe zones mogelijk? De vergunningsplaatsen staan overdag
leeg.
A:
Het nieuwe beleid moet eerst een kans krijgen. Na een tijd wordt bekeken of het beleid
moet worden gewijzigd of aangescherpt.
V:
Is het gebruikelijk dat het adres wordt vermeld op de vergunning?
A:
In Ravenstein werkt de gemeente met een ander systeem als in Oss zelf. Het zou handiger
zijn geweest als het adres op de achterzijde was vermeld.
Het parkeerbeleid wordt na een tijd geëvalueerd. Hierover moeten nog afspraken worden
gemaakt. In de gaten wordt gehouden of het nieuwe beleid goed functioneert.

8.

Ingekomen stukken en mededelingen
Afgelopen periode zijn er geen stukken binnengekomen.

9.

Subsidieaanvragen
Naast de subsidieaanvraag van voetbalvereniging Ravenstein zijn er geen andere
subsidieaanvragen binnengekomen.

10.

Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering.

Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de dorpsraadsvergadering van 20 maart 2012.

Het verslag staat ook op: www.oss.nl onder gemeente en organisatie
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