Verslag Dorpsraad Ravenstein

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

:
:
:

Leden Dorpsraad

18 juni 2013
20.00 uur
Raadhuis, St. Luciastraat 2 te Ravenstein
:

Adviseurs
:
Belangstellenden
:
Notuliste Dorpsraad

P. van der Maas (voorzitter), H. Cornelissen, K. Sutherland en J. van
der Waarden
W. van Hoogstraten en J. Holl
1 persoon
L. van der Voet

Genodigden

:

De heer J. de Groot en W. van Rijn bij het agendapunt Osse
Seniorenraad

Afwezig m.k.

:

G. Harbers, W. Kuijpers en P. Spanjers

1.

Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
Besloten wordt agendapunt 5 op te schorten naar een volgende vergadering.

3.

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

4.

Vaststellen verslag Dorpsraad Ravenstein van 26 maart en 7 mei 2013
Deze verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Advies Dorpsraad Ravenstein college B en W. inzake. bestemmingsplan De Kolk;
toelichting door H. Cornelissen
Dit agendapunt is opgeschort naar een volgende vergadering.

6.

Toelichting behoefte onderzoek Osse Seniorenraad; toelichting door de heer
J. de Groot
Welkom aan de heren W. van Rijn en de heer J. de Groot van de Osse Seniorenraad.
De heer De Groot geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een toelichting
op het rapport over het behoeftenonderzoek met als doelgroep senioren in de
leeftijd van 55 jaar en ouder in de gemeente Oss. Het onderzoek richtte zich op
vragen als: wie zijn de senioren in de kernen en wijken van de gemeente Oss, hoe is
hun leefsituatie, hoe zijn ze gehuisvest, welke woonwensen hebben ze, hoe ervaren
zij hun buurt of wijk, welke contacten onderhouden ze, hoe ervaren ze hun mobiliteit
en veiligheid, hoe beoordelen ze hun gezondheid, hoe nemen ze deel aan het
maatschappelijk verkeer. Er zijn vervolgens 69 vragen gesteld over zeven
verschillende thema’s. Van de 84.000 inwoners in Oss e.o. zijn er 30% 55 jaar of ouder
waarvan de laatste de doelgroep van dit onderzoek was, verdeeld over vier
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leeftijdsklassen. Er zijn 603 reacties. Er waren 400 reacties nodig om een betrouwbaar
onderzoek te houden. Ook zijn kwetsbare ouderen in dit rapport gedefinieerd.
De heer De Groot licht het onderzoek nader toe naar thema en de wensen die de
senioren n.a.v. dit onderzoek hebben t.a.v. onder andere openbaar vervoer.
Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar
http://www.seniorenraadoss.nl/projecten/Behoeftenonderzoek.html.
Van het onderzoek senioren Over den Dam wil de Seniorenraad ook graag kennis
nemen. Aan de orde komt op welke wijze eenzame senioren bereikt kunnen worden.
De Seniorenraad heeft met een gemeenteambtenaar gesproken, die voor de
Seniorenraad een overzicht zal maken welke de gemeentelijke faciliteiten zijn.
Mochten deze faciliteiten nagenoeg niet bekend zijn bij senioren dan is het zaak
hieraan bekendheid te geven onder de senioren. Wellicht via de ouderenbonden,
regionale bladen, parochies, diaconieën of het Rigom. Ook zou de Dorpsraad via haar
website aandacht hieraan kunnen besteden. Ook om meer bekendheid te geven aan
de Seniorenraad. Dit rapport wordt eveneens bekend gemaakt in de regionale
bladen.
De voorzitter bedankt de heer De Groot voor de door hem gehouden presentatie. De
voorzitter stelt voor om in een themaavond nogmaals aandacht te besteden aan dit
onderwerp, aangezien de opkomst deze avond erg laag is.
7.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Ontvangen is een mail gericht aan gebiedsbeheerder J. Holl over een afspraak met de
klankbordgroep over de evaluatie van het parkeerregime centrum Ravenstein. De
heer Holl deelt mee dat hij gisteren een reactie aan de klankbordgroep heeft
gestuurd dat hij deze week een afspraak zal maken.

8.

Subsidieaanvragen
De Dorpsraad heeft de volgende subsidies toegekend:
- St. Barbaragilde: € 500,=
- Sungrooves (speaker): subsdie € 750,=
- Witte zwanen: € 150,=

9.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit om ongeveer 21.00 uur de vergadering en bedankt aanwezigen.

Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 24 september 2013.
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