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Voorwoord
O

Ook in 2013 stond voor de dorpsraad de leefbaarheid in en
rondom Ravenstein centraal. Want wij willen, samen met u,
ervoor zorgen dat onze senioren zo lang mogelijk in Ravenstein
kunnen blijven. Dat starters hier kunnen wonen. Dat er een
grote hoeveelheid verenigingen blijven waar je je aan kunt
sluiten. Dat winkelvoorzieningen op peil blijven in ons stadje.
Dat niet alleen de inwoners van Ravenstein en de dorpen erom
heen maar ook toeristen kunnen blijven genieten van onze
prachtige stad aan de Maas. Wandelen, fietsen, varen of een
bezoek aan het Leerlooiershuisje of het Museum voor Vlakglasen Emaillekunst en dan lekker iets eten of drinken.
e

In 2013 werd de 1 aanzet gegeven voor een bezuinigingsronde
op het groen in Ravenstein. Bij de grachten werd het groen
versoberd, perken met wisselende, bloeiende planten werden
gras. Maar beeldbepalend groen zoals bomen werden gespaard.
En bewoners die een stuk groen zelf wilde beheren en
bijhouden kregen daar de mogelijkheid voor.
Per 1 juli 2013 moesten de volgende bestemmingsplannen
geactualiseerd zijn:
De Kolk, Beschermd stadsgezicht Ravenstein, de Heus, Kom
Ravenstein.
Tijdens de zoektocht naar zogenaamde inbreidingslocaties w.b.
woningbouw in het kader van bestemmingsplan de Kom werd
het groen op de Mgr. Borretlaan/Mgr. Van der Veldenstraat
“ontdekt” en werd door Oss aangemerkt als mogelijke
woningbouwlocatie. Dit voorstel wordt door de DR afgewezen
na nauw beraad met omwonenden.
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Op 6 november 2012 was in Vidi Reo een bijeenkomst over voortgang
onderzoek woningbouwlocaties. Een punt wat hoog op de agenda
staat van de Dorpsraad. Veel locaties zijn lastig omdat bijv. de
provincie een partner is.
Verder zijn de mogelijkheden in Ravenstein beperkt. Dat is de reden
dat de Dorpsraad zich heeft gecommitteerd aan bouwen op de plek
van de brandweerkazerne. Volgens ons voorstel zouden er
appartementen, winkels en enige huizen op die plek goed passen. Al
merken wij dat w.b. woningbouw op het ’t Kolkske de praktijk
weerbarstig is. Het blijven projecten van een “lange adem”.
Ook in 2013 heeft de dorpsraad weer een aantal thema-avonden
georganiseerd. Onder meer over de uitkomsten van het behoefteonderzoek vanuit Oss onder senioren en in februari een thema-avond
“Bernhoven” waar Mevrouw van Zoom, bouwkundige en
projectleider van het nieuwe ziekenhuis Bernhoven. Huisarts
Tigchelaar kwam met informatie over de huisartsenpost. Twee
inhoudelijk goede verhalen. Ook het onderwerp WMO, wat verandert
er allemaal? stond voor een goed bezochte avond. Met een toelichting
van ambtenaren uit Oss en Janneke Panders en Karin Tamboer van
Brabant Zorg werd er duidelijk gemaakt wat de burger op zich af ziet
komen en de nieuwe rol van de gemeente Oss die vele taken van het
Rijk moet overnemen met minder budget.
Mariaschool
De voortgang van de sloop van de Mariaschool en de bouw van
nieuwe appartementen stond in 2013 in het middelpunt van
belangstelling.
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belangstelling. De dorpsraad is lid van de klankbordgroep die
regelmatig bijeenkomt om de voortgang wat betreft de
Mariaschool te evalueren. In samenwerking met Brabant Wonen
en Brabant Zorg, gemeente Oss en Stichting OWR was het nog
een spannende tijd of er nog subsidiegeld vanuit de gemeente
Oss zou komen. De dorpsraad heeft zich er hard voor gemaakt in
Oss om het hele traject zo gunstig mogelijk voor de senioren in
Ravenstein te laten verlopen. Het vaststellen van het
bestemmingsplan Beschermd stadsgezicht Ravenstein leverde
additionele vertraging op zodat de sloop weer uitgesteld moest
worden. Maar uiteindelijk is het nu zo ver! De appartementen
komen er.
Verkeersplan Stadje
Verkeersplan Stadje is eindelijk in 2013 vastgesteld. Na jaren
overleg, klankbordgroepen en input van individuele bewoners uit
de kern van Ravenstein zijn er een aantal zaken vastgelegd in een
Verkeersplan met als uitgangspunten: parkeren,
verkeersveiligheid, beschikbaarheid voor hulpdiensten en
rekening houden met minder valide voetgangers d.m.v.
loopstroken en, nieuw, digitale parkeerpasjes. De laatste puntjes
moeten nog op de i gezet worden en dan is dit hoofdstuk eindelijk
afgesloten. Met dank aan Joseph Holl, gebiedsbeheerder, voor
zijn heldere uitleg en precieze rapportage.
In mei 2013 was er een besloten overleg met als onderwerp de
A50. Samen met Rijkswaterstaat, Belangengroep A50,
Belangengroep Veerkamp, wethouder Hoeksema en
gemeenteambtenaren uit Oss. Over fijnstof en geluidsoverlast.
Het rekenmodel Rijkswaterstaat bleek geen overlast te meten.

Nieuwe metingen volgen alleen als de bestaande situatie
verandert. Bijv. een extra rijbaan. De problematiek van 120 naar
130 km kon toen niet gesproken worden omdat de kwestie nog
onder de rechter was. Rol van de DR is klein in dit proces, met
lokale en landelijke overheden. Gemeente Oss is naderhand
teruggefloten wat betreft de 130 km, die zij terug naar 120 km
wilde hebben. Het feit dat dit een moeizaam traject is wil overigens
niet zeggen dat de DR het onderwerp loslaat. Samen met Oss en
bewoners blijven wij ons inspannen om een betere leefbaarheid en
luchtkwaliteit.
En dan nu een dankwoord. De dorpsraad dankt ambtenaren,
wethouders en burgemeester Buis voor onder andere haar inzet
voor omroep Walraven. Verder iedereen die zich bezighoudt met
Ravenstein, professioneel of als vrijwilliger en het allerbelangrijkste,
de inwoners van Ravenstein, Deursen-Dennenburg, Dieden,
Demen, Neerlangel en Huisseling.
Tot slot een lichte noot, eindelijk verlichting op het fietspaadje
vanaf het station. Ledlampjes met zonnepanelen!!
En nog de mededeling dat dit mijn laatste bijdrage aan de
Dorpsraad is. Ik heb mij bijna 8 jaar als voorzitter van de Dorpsraad
gebogen over allerlei kwesties die speelden in Ravenstein en
daarbuiten. En met veel plezier! Per 1 januari 2014 neemt Karin
Sutherland het stokje over. En daarmee wens ik haar veel succes!!

Paul van der Maas
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Bestemmingsplan
Een grote taak voor de dorpsraad was in 2013 4 nieuwe
bestemmingsplannen door te lichten en een advies te
formuleren voor B&W. De voorlopers waren verouderd en
tussentijdse wijzigingen hadden geleid tot versnippering en
onduidelijkheden. Deadline: juli 2013, dan moesten alle
verouderde bestemmingsplannen van de gemeente Oss (en
alle Nederlandse gemeenten) geactualiseerd worden om
hun wettige status te behouden. Voor Oss een belangrijke
zaak maar ook voor Ravenstein!

Bestemmingsplan Kom Ravenstein.
In februari 2013 heeft de Dorpsraad de meningen van de bewoners
van Mgr. Borretlaan/Mgr. Van der Veldenstraat gepeild en het was al
snel duidelijk dat bewoners geen woningbouw op hun groene
plantsoen wilde. Voorts bleek dat de oude gemeente Ravenstein al in
1974 had besloten het grasveld niet te bebouwen. Bewoners konden
van dit besluit bewijsstukken overleggen. In het advies aan Oss heeft
de dorpsraad gepleit tegen bebouwing van het plantsoen. Het
bestemmingsplan is vastgesteld conform het advies van de dorpsraad
en de bewoners van de Mgr. Borretlaan/Mgr. Van der Veldenstraat.

Het ging om de volgende bestemmingsplannen.
Beschermd stadsgezicht Ravenstein.
Ravenstein kent 21 gemeentelijke monumenten en 78
rijksmonumenten. De historische binnenstad is aangewezen
als beschermd stadsgezicht. De DR heeft gepleit voor een
versoepeling in de binnenstad van de regel beneden een
winkelbestemming, wonen boven. Dit om bewoners van
een pand het makkelijker te maken hun winkelbestemming
(op de begane grond) te herzien in een woonbestemming.
Dit laatste was al mogelijk maar dat vereiste een procedure
die doorgelopen diende te worden om tot een wijzing in het
bestemmingsplan te komen. Dit zou tevens leiden tot
onnodige kosten voor de woningbezitter. Dat dit mogelijk
ten nadele van de aanwezigheid van detailhandel zou gaan
vond de dorpsraad niet evident. Een wijziging zoals deze
zou niet leiden tot een vertrek of toename van de
detailhandel. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform
het advies van de dorpsraad en diverse bewoners van de
binnenstad.

Bestemmingsplan De Heus.
Hierin heeft de dorpsraad de zienswijze van Rijkswaterstaat gevolgd
dat er geen m3 meer in het stroomgebied van de Maas mag worden
gebouwd. Met een additioneel advies dat er in het ontwerpplan
abusievelijk meer bebouwingsvlak was opgenomen en om dat terug
te draaien. Het bestemmingsplan is conform het advies vastgesteld.
Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kolk.
De dorpsraad ondersteunde de visie van Ondernemersbelangen
Ravenstein en legde de nadruk op de realisatie van winkels,
woningen en appartementen op het terrein van de voormalige
gemeentewerf. Verder stelde de dorpsraad dat het uitsluiten van de
mogelijkheid om nieuwe dienstwoningen te realiseren een inbreuk
op bestaande rechten was die tot schade van de betrokken bedrijven
kon leiden. Ondernemersbelangen Ravenstein en de dorpsraad
waren hier tegen. De gemeente heeft met het advies van
bovengenoemde partijen gedeeltelijk rekening gehouden.
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Woningbouw
Locatie Schaafdries
Op 6 november 2012 heeft de gemeente Oss in Vidi Reo een presentatie verzorgd
over het Locatieonderzoek woningbouw Ravenstein. Een aantal mogelijke
woningbouwlocaties zijn daar gepresenteerd en besproken. Op voorstel van de
dorpsraad heeft de gemeente toegezegd zich als eerste te willen concentreren op
een snelle ontwikkeling van de locatie brandweerkazerne / voormalige gemeentewerf
aan de Schaafdries voor woningbouw en winkels. Aan het eind van 2013 moeten wij
als dorpsraad concluderen, dat de gemeente de toegezegde inzet en ontwikkeling
voor deze locatie niet heeft kunnen waarmaken. Als een reden kan vermeld worden
de verplichte actualisering van bestemmingsplannen per 1 juli 2013, wat in de eerste
helft van 2013 een groot beslag op de ambtelijke capaciteit heeft gelegd. De stagnatie in
ontwikkeling na 1 juli 2013 is voor ons moeilijk te accepteren. Wij blijven aandringen op
een snelle ontwikkeling van deze locatie.

Locatie schaafdries

Locatie Molensingel
De zes woningen aan de Molensingel zijn in eind 2012 gereed gekomen en bewoond.
Locatie voormalige Mariaschool
De voorbereidingen voor de bouw van 15 huurappartementen op de hoek Kasteelseplaats
en van Coothweg zijn in 2013 afgerond. De bouw- en sloopvergunningen zijn verleend.
Brabant Wonen is de opdrachtgever voor de bouw van deze appartementen. Met de bouw
wordt in januari 2014 begonnen.

Molensingel

Woningbouw Deursen
In plan Doornbos is medio 2013 gestart met de bouw van 8 woningen.
Op het voormalige terrein van gemeenschapshuis de Vlaam wordt nog onderzocht
wat de mogelijkheden zijn. De behoefte is woningbouw voor senioren.
Op plan de Rijt wordt medio 2014 gestart met de bouw van 11 woningen
waaronder 6 starterswoningen.
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Opschoning Deursen-Dennenburg
In 2013 heeft de dorpsraad Ravenstein een wijkschouw gehouden
in de kerkdorpen Deursen-Dennenburg. Hierin kwamen in overleg
met een 20-tal bewoners een aantal knelpunten naar voren.
Deze punten zijn in overleg met de gebiedsbeheerder Tonnie van
Hooff besproken en veelal opgelost naar de wensen van de bewoners.
Een van de wensen was het opknappen van het speeltuintje in steenwerk.
Ook het verlichten van het stationspaadje is met een alternatieve verlichting
opgelost. Een heikel punt staat echter nog steeds op de rol en dat is het
verplaatsen van de containers op het kerkplein. Na diverse inspanningen
vanuit de gemeente is er echter helaas nog steeds geen oplossing. Hopelijk
wordt dit in 2014 in goede harmonie opgelost. Over het algemeen waren de
mensen zeer tevreden over de woonomgeving waarin ze leven.
Er kwam ook een vraag over de behoefte van woningbouw voor startersen seniorenwoningen. Naar aanleiding van deze vraag heeft de dorpsraad
een enquête gehouden nl. "Uw woonwensen in beeld ". Huis aan huis zijn
er formulieren verspreid. De uitkomst hiervan was dat er inderdaad behoefte
is aan starterswoningen en woningbouw voor senioren. Onlangs is bekend
geworden dat er een nieuwbouwplan gaat starten bij fam. de Rijt in Deursen
waar ook starterswoningen gebouwd gaan worden. Over seniorenwoningen
zijn we nog in overleg met B & W. Hopelijk wordt ook hier een juiste locatie
gevonden om aan deze behoefte te voldoen.

Speulweike

We mogen concluderen door in gesprek te gaan met de bewoners er
veel good will ontstaat bij de mensen.
Verlicht stationspaadje
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Opschoning Hoge Graaf
Eind 2012 is er gestart met het opknappen van de Hoge Graaf. Na diverse
wijkschouwen gehad te hebben en enkele bijeenkomsten met
de bewonersgroep zijn we tot een definitief plan van aanpak gekomen.
In de periode vooraf is er een enquête rondgestuurd en hiervan is 70%
terug gekomen. Dat is erg veel en dat waarderen we ten zeerste. Uit deze
enquête zijn knelpunten gekomen die als input zijn gebruikt voor het tot
stand komen van het wijkplan.
De groenvoorziening werd aangepakt, bomen werden verwijderd, nieuw
groen werd gepoot. Verplaatsing van lichtmasten, het plaatsen van een
extra lichtmast kwam ook aan de orde. Vele verkeersborden werden
verwijderd, zodat er een rustig beeld komt in de wijk. Hiervoor werden
parkeerplaatsen aangeduid met een P-tegel. Brandgangen werden onder
handen genomen, bestrating werd aangepast waar nodig. Al met al is de
wijk naar behoren opgeknapt.

Speeltuin Hoge Graaf

Inmiddels heeft de afsluiting plaatsgevonden in het najaar van 2013.

Parkeerplaatsen verbreed
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Subsidies
Een greep uit de lijst met toegekende subsidies:
 Baxenbosbattle voor de aanschaf van een zwembad
 Buurtfeesten
 Buurtdag
 KBO Ravenstein 60 jarig bestaan
 Nederlands Gregoriaans Festival
 OBK viering 125 jaar
 Omroep Walraven
 Organisatie RaafFESTein
 Sint Barbara Gilde Ravenstein
 Sint Nicolaas Comité
 Stichting JeugdWerk Ravenstein
 Stichting Muziektheater Maasmeandering
 Stichting Oranjecomité Ravenstein
 Stichting Regiotheater Land van Ravenstein
 Stichting Vestingwerken Ravenstein
 SunGrooves
 Werkgroep ‘Dodenherdenking Ravenstein’
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Financieel overzicht 2013
PR activiteiten

€

1.537,75

Sociaal culturele activiteiten

€

12.211,48

Fysieke leefomgeving

€

2.939,80

Organisatiekosten

€

461,00

Secretariaatskosten

€

798,40

===============
€

17.948,43
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