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Voorwoord
Door het jaar heen zijn er weer veel onderwerpen in vogelvlucht
voorbij de dorpsraad gekomen. Met als rode draad leefbaarheid
in Ravenstein en de kernen, veiligheid, woningbouw, mobiliteit,
toerisme en burgerparticipatie. Grote en kleine onderwerpen.
Van acties door de dorpsraad om 3 camperplaatsen te
realiseren, het witte voeten plan onder leiding van Carlo van
Erp, een brandnieuwe dorpsraad site waarbij informatie voor
burgers nog makkelijker te vinden is, het op de voet blijven
volgen van nieuwe metingen van verkeersbewegingen van de
Dorpenweg waarbij de dorpsraad van mening is dat er nog te
weinig te merken is van de invloed van de Weg van de
Toekomst. Het blijft gewoon druk met vrachtverkeer. En w.b.
mobiliteit: misschien gaat Oss zich beraden om een andere
oplossing van het probleem rond de A50 te vinden. Aan de 130
km zitten wij vast, maar een geluidsscherm blijft nodig om de
leefbaarheid te verbeteren. Nieuwe wethouder, een nieuw
geluid?
Een nieuw initiatief van de dorpsraad waren de
inloopspreekuren gedurende de zomermaanden. Laagdrempelig
en succesvol! Velen kwamen langs met opmerkingen, kritiek en
aandachtspunten vooral over hun directe leefomgeving. Een
voorbeeld van een langer traject is de woningbouw op ‘t
Kolkske.

Een moeizaam traject maar er wordt steeds meer “terreinwinst”
geboekt. Feit blijft dat er meer gebouwd wordt Over d’n Dam door
persoonlijk initiatieven dan in Ravenstein. En daar zijn wij dan weer
wel blij mee! Maar eind 2015 worden de appartementen in de
voormalige Mariaschool opgeleverd en daar hebben wij actief aan
meegewerkt in de klankbordgroep, in goede samenwerking met onder
andere Brabant Wonen en Brabant Zorg. Over het klooster JMJ:
woningcorporatie Mooiland hult zich nog altijd in stilte. Maar iedereen
met een goed alternatief kan op de steun van de dorpsraad rekenen.
En ook de Voorzieningen kaart is een langer traject. Hierin is Oss de
kartrekker en de dorpsraad heeft onder meer de functie te kijken of
het proces zorgvuldig verloopt. Waarbij het af en toe nodig was het
proces in overleg met Oss bij te sturen.
Het opstarten van een zorgcoöperatie is ook voor de dorpsraad een
zeer belangrijk thema. Ogenschijnlijk achter de schermen, maar er
wordt hard gewerkt om een zorgcoöperatie te realiseren op
Ravensteins model. In december is er een enquête naar alle bewoners
van Ravenstein, Huisseling, Deursen-Dennenburg, Dieden, Demen en
Neerlangel verstuurd om te peilen wat de mensen nodig denken te
hebben. Nog dank aan de KBO “ophalers” die huis-aan-huis de
formulieren hebben opgehaald!
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Op de valreep is er in 2014 een nieuwe dorpsraad gekozen.
Herwie Cornelissen en Wim Kuipers zijn er mee opgehouden.
Dank voor jullie inzet! Perry Vermeulen is al eerder in de plaats
van Pim Spanjers gekomen. En de nieuwe leden zijn Sjaak Peters,
Wil Princen en Colien Juhrend. Zij komen de gelederen versterken
en daar zijn wij blij mee! Ook in het nieuwe jaar gaan wij ons weer
inzetten om Ravenstein mooi en leefbaar te houden! Samen met
een nieuw college B&W maar bovenal met de burgers uit
Ravenstein.
Rest mij namens de dorpsraad iedereen een gezond en goed 2015
te wensen!

Karin Sutherland
Voorzitter
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Bestemmingsplan

Woningbouw

Partiële herziening I De Heus – 2013

Locatie Schaafdries / Brandweerkazerne

Eind 2014 heeft de gemeente het bestemmingsplan De
Heus versneld aangepast als gevolg van een uitspraak van
de Raad van State. De inhoudsmaat bedrijfsgebouwen was
fout berekend en een bebouwingsvlak was onrechtmatig
verkleind. Beide zaken zijn hersteld.

Op 6 november 2012 heeft de gemeente Oss in Vidi Reo een presentatie
verzorgd over het Locatieonderzoek woningbouw Ravenstein.

Voor het overige werden in 2014 aan de dorpsraad
Ravenstein geen bestemmingsplannen ter advisering
voorgelegd.

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.
Eind 2013 moesten wij constateren, dat de gemeente de ontwikkeling
van deze locatie niet erg voortvarend ter hand had genomen.
De dorpsraad heeft in 2014 meermalen ambtelijk en bestuurlijk contact
gehad over de voortgang. Struikelblok waren voornamelijk de financiën.
Er moest binnen de gemeente voldoende geld worden vrijgemaakt om
een verplaatsing van de brandweerkazerne mogelijk te maken. Eind
2014 heeft het gemeentebestuur van Oss daarvoor noodzakelijke
besluiten genomen.
Verwacht wordt dat de gemeente in maart/april 2015 de stand van
zaken zal toelichten in een openbare dorpsraadvergadering. De
dorpsraad zal blijven aandringen op een snelle ontwikkeling van deze
locatie.
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Locatie voormalige Mariaschool / Kasteelseplaats
Op 8 juni 2014 werd op een feestelijke wijze gestart met de
bouw van de 11 huurappartementen op de hoek Kasteelseplaats /
van Coothweg. 8 appartementen vallen in de sociale huursector.
Per huurappartement wordt een ondergrondse parkeergarage
gebouwd. De woningtoewijzing heeft in september/oktober 2014
plaats gevonden. Verwacht wordt dat de bouw eind 2015 zal zijn voltooid.

Woningbouw Deursen
In Deursen wordt op twee locaties gebouwd. De eerste locatie is aan
de Hofstraat (plan Doornhof). Hier zijn in de loop van 2013 en 2014
in totaal 14 woningen gebouwd. Daarmee is dit plan afgerond.
De tweede locatie is aan “de overkant van de Dorpenweg”, aan De Rijt.
Op deze locatie worden in totaal 15 woningen gebouwd. Het terrein is
afgelopen jaar bouwrijp gemaakt. Eind 2014 is gestart met de bouw van
11 koopwoningen, voornamelijk gekocht door inwoners/starters van
“Over d’n Dam”. Volgens planning worden deze woningen medio 2015
opgeleverd. De andere 4 woningen zijn nog te koop.

Doornhof Deursen

De Rijt Deursen
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Zorgcoöperatie
In de zorg gaat veel veranderen, de overheid hevelt veel taken
over naar de gemeentes. Ook Ravensteiners krijgen hier mee te
maken. En de dorpsraad wil zich voor 100% inzetten om de
leefbaarheid in en rondom Ravenstein zo goed mogelijk te
waarborgen. Daarom heeft de dorpsraad en de KBO de handen
ineen geslagen om te onderzoeken of wij hier een zorgcoöperatie
de dorpsraad en de KBO een goed bezochte avond in Vidi Reo met
onder meer wethouder Hoeksema, de huisartsen met hun presentatie
en de heer van Sambeek van de zorgcoöperatie “Tot uw dienst”. Hij
beschreef het model van Laarbeek en de problemen/kansen bij de
oprichting en het dagelijks reilen en zeilen van hun zorgcoöperatie.
Vervolgens is er een stuurgroep opgericht die bestaat uit Nelly van Demen,
Wil van Rijn, Henk van Herwaarden, Willem van Hoogstraten, Ies van Bavel,
Bernadette Smit, Wim van de Voirle en Karin Sutherland. De stuurgroep is
op bezoek geweest bij de Zorgcoöperatie Schaijk om naar hun model te
kijken en te praten over het formele opstarten van een coöperatie. In
december 2014 is er een enquête gemaakt en uitgezet bij alle huishoudens
in Ravenstein, Huisseling, Deursen-Dennenburg, Demen en Dieden en
Neerlangel. De gegevens worden nu verwerkt en gepresenteerd op
een thema-avond in februari.

6

Wijkschouw Deursen -Dennenburg
Onlangs is er in februari 2013 een wijkschouw gehouden in
Deursen/Dennenburg. Bij de eerste bijeenkomst zijn de
mensen uitgenodigd om te kijken wat er zoal goed is en waar
iets aan gedaan kon worden. Nadat met een 20-tal bewoners
een aantal zaken zijn besproken is in samenwerking met de
gemeente, mooiland maasland en de dorpsraad een
wijkschouw gehouden.
Na veel overleg en inspanning van de gemeente Oss, is
uiteindelijk besloten om de containers op het kerkplein
ondergronds te maken op de plek waar ze nu staan. Het bankje
wat er stond is vervangen door een nieuwe en verplaatst naast
de ingang van het kerkhof. Dit alles in overleg met het
kerkbestuur en omwonenden.
Ook is het speeltuintje op Steenwerk opgeknapt en is er een
picknicktafel met bankje bijgeplaatst. Tevens is met de buurt
van Steenwerk overleg geweest hoe de groenvoorziening te
onderhouden. De mensen zelf gaan het groen onderhouden
zodat het behouden kan blijven voor de buurt.

De hoeken met gras aan de Dorpenweg worden als onveilig
gezien. In overleg met de gebiedsbeheerder van de
gemeente Oss kunnen deze wat vaker gemaaid worden.
Op het stationspaadje is middels spotjes met ledverlichting
een visuele begeleiding van het pad aangelegd, wat een
goed alternatief blijkt te zijn voor openbare verlichting in
een natuurgebiedje. Op verzoek van de bewoners is er nabij
het voetbalveldje aan de Hoogstraat een picknicktafel met
bankje bijgeplaatst. Er worden nog een aantal vierkante
meters kunstgras voor de doelen gelegd.
Al met al kunnen we stellen dat er een aantal zaken naar
tevredenheid van de bewoners zijn opgelost en dat de
feestelijke afsluiting als zeer gewaardeerd is door de
inwoners. Wij willen deze mensen dan ook bedanken voor
hun inbreng en inspanning en hope hiermee te hebben
bijgedragen aan een nog betere leefbaarheid in DeursenDennenburg.

In de Burg. v.d. Puttenstraat zijn verkeersremmende
maatregelen genomen naar tevredenheid van de aanwonende.
Het uitzicht aan de Laagstraat/Langelsestraat is niet best door
een hoge haag van de gemeente. Deze haag is verwijderd in
overleg met de bewoner en daarvoor in de plaats is een
hekwerk geplaatst.
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Voorzieningenkaart 2030
Wat houdt de Voorzieningenkaart 2030 in?
Dit is een onderzoek door de gemeente Oss in alle wijken en
dorpen naar noodzakelijke of gewenste activiteiten in daarvoor
geschikte gebouwen voor nu en de komende 15 jaar. Daarbij
vooral ook aandacht voor: meer activiteiten in minder gebouwen.
Zijn er slimme combinatiemogelijkheden? In principe geen of zo
min mogelijk nieuwe investeringen / nieuwbouw.
De dorpsraad fungeert in dit traject als procesbegeleider voor de
gemeente.
1.Algemene informatieavond in Vidi Reo op 10 juni 2014.
Er was een ruime belangstelling. In die vergadering werden het
doel en het proces uitgelegd. Betrokkenen en belangstellenden
konden zich aanmelden voor de werkgroep.
2. In de zomer hebben de gemeente en de dorpsraad Ravenstein
de werkgroepen samengesteld en uitgenodigd. In de werkgroep
zitten ongeveer 30 personen. Twee leden van de dorpsraad
hebben ook zitting in de werkgroep.

4. In oktober 2014 maakt het Hooghuiscollege bekend het
(voortgezet) onderwijs aan de Middingstraat in Ravenstein
per zomer 2017 zal worden gestaakt. Dit betekent, dat het
(grote) schoolgebouw dan vrij komt. Dit nieuwe gegeven
moet verwerkt worden in de Voorzieningenkaart 2030.
5. Na de werkgroepvergadering van 12 november wordt
besloten, dat nog een aparte (kleine) werkgroepvergadering
wordt gehouden over met name de relatie Vidi Reo en
activiteiten binnen het stadje. Deze vergadering is gepland
voor half januari 2015.
6. Daarna zal naar verwachting in februari 2015 een conceptrapportage aan de werkgroep worden voorgelegd, die
vervolgens in maart/april in een openbare vergadering van de
dorpsraad zal worden behandeld.

3. Op 23 september, 29 september en 12 november 2014 vinden
de werkgroep-vergaderingen plaats.
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Werkbezoek Roesterd/Kromland
Op 29 september j.l. werd er in de wijk Roesterd/Kromland
een werkbezoek georganiseerd door de dorpsraad en de
gemeente Oss. Aanwezig was ook woningcorporatie
Mooiland. De wijkagent kon helaas vanwege zijn dienst niet
aanwezig zijn.
De bedoeling van deze avond was het inventariseren van
eventuele verbeteringen in de wijk, zodat de leefbaarheid
nog beter wordt. De aanwezigen kregen allemaal een
enquêteformulier waar ze hun ideeën op kwijt konden en
suggesties konden toevoegen.

In januari zou er een wijkbezoek hebben plaatsgevonden, maar
door de slechte weersomstandigheden is dit niet door gegaan
en wordt deze verzet. De bedoeling is dat we nog in het
voorjaar starten met de eventuele aanpassingen in de wijk.
Hiervoor zullen alle partijen een steentje moeten bijdragen.
Met name de gemeente Oss, wooncorporatie Mooiland,
bewoners en de dorpsraad.

Er werd een verzoek gedaan om zitting te nemen in de
bewonersgroep.
Ondanks de regen, was er een redelijk goede opkomst van de
bewoners, die allen blij waren met het bezoek van de
dorpsraad. Tante Sannie had een leuke caravan meegenomen
en een paar partytenten opgezet en verzorgde de koffie met
heerlijke cake en drop.
Diezelfde avond werden er al een aantal formulieren
ingeleverd. Na zo’n 8 weken werden alle enquêteformulieren
verwerkt en is er een samenvatting gemaakt hoe de
bewoners tegen de buurt aankijken.
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A50
In december was er wederom een bijeenkomst met Rijkswaterstaat (RWS), gemeente Oss (wethouder Hoeksema), Belangengroep
Geluidsoverlast A50, delegatie uit Herpen en de Dorpsraad.
Inzet:
* 130 km
* overlast vervuiling CO2 en fijnstof
* overlast lawaai
Gedurende de vorige vergadering in december 2014 kon er nog niets gezegd worden over de nieuwe limiet van 130 km. RWS geeft aan dat
deze limiet bepaald wordt door de politiek en daar is de keuze gemaakt. Meer files en overlast doen daar niets aan af. Wel zal er een
jaarlijkse geluidsmonitoring plaatsvinden.
Wethouder Hoeksema geeft aan dat Oss een eigen rapport inzake geluidshinder en overlast heeft opgesteld. Daar heeft RWS niets mee
gedaan. RWS stelt dat er geen overschrijding van de Geluid Productie Plafond heeft plaatsgevonden. Alle gemeten waarden blijven onder de
RWS waarden.
Geluidsschermen
RWS stelt dat er nog geen wettelijke noodzaak is voor geluidsschermen en dat Oss ook actie samen/alleen kan ondernemen.
Oss stelt dat 48 miljoen voor geluidsschermen teveel voor het budget van Oss is. 48 miljoen is dan voor heel Oss. Niet alleen voor bij
Ravenstein. Opmerking dat je een pijnpunt als Ravenstein er ook apart kan uithalen: daar waar de nood het hoogst is!! Wethouder Hoeksema
stelt voor een stuk van de A50 als “pilot” te oormerken zodat er meer creatievere mogelijkheden zijn om overlast te beperken.
Het lijkt erop dat er voorzichtig wat toenadering tussen RWS en gemeente Oss ontstaat. Maar het blijft een traject “met een lange adem”.
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Subsidies
Een greep uit de lijst met toegekende subsidies:
 Bankenonderhoud Mix of Music
 Bijdrage nieuwe website
 Buurtfeesten
 Kinderactiviteiten wijk Schonenberg
 Materialen jeu de boules banen bij Vidi Reo
 Museum voor Vlaglas en emaillekunst
 OBK viering 125 jaar
 Organisatie Ravensteinse Kwis
 Raafjes van Verdiensten
 Soos Madhouse
 Speeltoestel Onder d’n Plag
 Stichting Beschermd Wonen met Steunpunt voor Ouderen
 Stichting JeugdWerk Over d’n Dam
 Stichting JeugdWerk Ravenstein
 Stichting Oranjecomité Ravenstein
 Stichting Ravensteinse Schilderdagen
 Werkgroep ‘Dodenherdenking Ravenstein’
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Financieel overzicht 2013
PR activiteiten

€

1.955,07

Sociaal culturele activiteiten

€

10.289,65

Fysieke leefomgeving

€

1.878,77

Organisatiekosten

€

2.069,24

Secretariaatskosten

€

1.299,00

===============
€

17.491,73
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