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

:
:
:
:

3 februari 2015
20:00 uur
Raadhuis, St. Luciastraat 2, Ravenstein
K. Sutherland (voorzitter), G. Harbers, P. Vermeulen, C. Jührend,
S. Peters, W. Princen, J. van der Waarden
Adviseurs
: W. van Hoogstraten, J. Holl
Belangstellenden : circa 15 personen
Genodigden
: Sjaak van de Loop, Nynke Stein, Marianne Zondag, Anita de Smit,
Thijs de Beuker, allen gemeente Oss

1. Opening
Karin opent de vergadering en heet Gé Wagemakers welkom. Gé is de aandacht
wethouder voor de dorpsraad van Ravenstein, Herpen en wijk Schadewijk in Oss.
2. Vaststellen van de agenda
3. Voorstellen dorpsraadleden van de nieuwe dorpsraad
Karin Sutherland
Portefeuille: voorzitter, woningbouw, voorzieningenkaart, zorgcoöperatie, leefbaarheid in
en om Ravenstein
Wil Princen
Portefeuille: vicevoorzitter, burgerparticipatie, Waterfront, cultuur en toerisme,
economische ontwikkeling, communicatie
Jacqueline van der Waarden
Portefeuille: secretaris, penningmeester, websitebeheer/Twitter/Facebook/PR,
burgerparticipatie, cultuur en toerisme, PR zorgcoöperatie, communicatie
Gerard Harbers
Portefeuille: woningbouw, bestemmingsplan, voorzieningenkaart, A50
Parry Vermeulen
Portefeuille: natuur & milieu, veiligheid & verkeer, mobiliteit, jeugdparticipatie,
communicatie
Colien Jührend
Portefeuille: jeugdparticipatie, burgerparticipatie, communicatie/ontmoeten
Sjaak Peters
Portefeuille: woningbouw, bestemmingsplan, mobiliteit, veiligheid & verkeer, natuur &
milieu
Kernteam
Willem van Hoogstraten
Joseph Holl
Carlo van Erp
Ben van Putten

Wijkcoördinator
Gebiedsbeheer
Wijkagent
Woonconsulent Mooiland
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Aandacht wethouder
Gé Wagenmakers
Notulist
Els Mommersteeg
Mogelijk dat er in de toekomst spreekuren in onder d’n Plag plaatsvinden omdat er geen
mensen van over d’n Dam zich hebben gemeld als lid voor de dorpsraad.
Op dinsdag 24 februari 2015 is er een avond van de dorpsraad over de zorgcoöperatie.
De uitnodiging hiervoor volgt nog.
4. Toelichting speerpunten van de nieuwe dorpsraad
5. Spreekrecht voor publiek over niet-agendapunten
Ad de Louw vraagt een spoedige actie voor het Vlakglas museum naar aanleiding van de
voorzieningenkaart die gemaakt is. Het museum wordt mogelijk gesloten wanneer er
geen actie wordt ondernomen. Ad de Louw vraagt om een spoedig overleg met
Dorpsraad om de situatie te bespreken.
Reactie Karin: De voorzieningenkaart komt nog aan de orde in een openbare
dorpsraadvergadering waar iedereen geïnformeerd wordt. Er is al gesproken met de
ondernemers en de voetbalverenigingen.
Reactie Gerard: Wanneer het niet kan wachten met betrekking tot het Vlakglasmuseum
dan wordt er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt met de dorpsraad.
6. Vaststellen verslag d.d. 25 november 2014
Verslag is vastgesteld.
7. Joseph Holl gebiedsbeheerder gemeente Oss geeft een toelichting over het IUP
(Integraal Uitvoerings Plan), betreft aanpassing van de openbare ruimte
Sjaak vd Loop verteld over het gladheidsbestrijding project. Er worden, naar aanleiding
van een oproep in Oss Actueel, aan 22 groepen een gladheidsbestrijding pakket
verstrekt. Deze 22 groepen zijn verdeeld over de gehele gemeente Oss.
Mark Megens geeft aan dat het argument waarom strooiwagens niet in alle wijken komen
niet goed.
Reactie Sjaak van de Loop: Niet in iedere wijk kan altijd een strooiauto komen i.v.m. de
breedte van de straat en de strooiauto’s. Er zijn 16 strooiroutes met een lengte van 750
km. Een inwoner woont gemiddeld 250 meter van een gestrooide straat. In het verleden
is al aangegeven dat er niet in iedere straat gestrooid kan worden. Er zijn in Oss 30
strooiwagens.
UIP’s
Momenteel wordt er gewerkt aan IUP’s voor 2016-2019.IUP’s gaan over het dagelijkse
onderhoud en groot onderhoud van wegen, groen, riolering, speelvoorzieningen,
woongebieden op functionaliteiten, verkeerinstallatietechniek en openbaar vervoer.
De wensen voor de gemeente Oss worden deze maand nog geïnventariseerd en daarna
wordt gekeken in welk jaar de aanpassingen verwezenlijkt kunnen worden. De dorpsraad
moet hier nog op reageren. De lijst komt in juli in het college. Een trap aan de
Landpoortstraat ter hoogte van de Cor de Vries en aanpassingen aan de Laurensstraat in
Dieden worden nog gerealiseerd.
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Punten die mogelijk toegevoegd kunnen worden aan de IUP lijst zijn:
- Zaken die te maken hebben met het bolwerk van Van Maurick
- Straatverlichting eerder uit te laten gaan in de ochtend.
- Minder verlichting in stadje in het kader van flora en fauna.
Eerder stond een ophaalbrug in de Landpoortstraat in de IUP. Joseph Holl geeft aan dat
deze waarschijnlijk in de plannen gesneuveld is.
Voor vragen kan men terecht bij Joseph Holl, j.holl@oss.nl.
8. Nynke Stein van de gemeente Oss komt het een en ander toelichten over de
gewijzigde afvalinzameling
Nynke Stein, Sjaak van der Loop, Anita de Smit beleidsmedewerker milieu en Thijs de
Beuk communicatiemedewerker zijn aanwezig namens de gemeente Oss om toelichting
te geven over de gewijzigde afvalinzameling.
Anita de Smit en Thijs de Beuk geven een presentatie over het afvalbeleid van de
gemeente Oss en de communicatie die over het afvalbeleid is geweest. De presentaties
vindt u op de website van de Dorpsraad.
9. Ingekomen stukken en mededelingen
Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet
gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met
enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met de BuitenBeter App.
Deze App helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te
maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede
leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer
waardevol.
De BuitenBeter App en de werkwijze staan vermeld op de website van de dorpsraad.
10. Subsidieaanvragen
Er is een subsidie aanvraag geweest voor een duofiets in Ravenstein. De dorpsraad heeft
hiervoor een subsidie van € 500 gegeven.
11. Rondvraag
Eric Saedt stelt een vraag over de verkeerssituatie rondom het gezondheidscentrum, er
wordt te hard gereden vanaf de rotonde over de Schaafdries. Het is een gevaarlijke
situatie. Deze klacht is ook al aangegeven door bewoners van de wijk
Roesterd/Kromland. Tijdens de wijkschouwing, die nog gepland moet worden, zal dit ook
meegenomen worden.
Willem van Hoogstraten geeft aan dat Carlo van Erp dit verder moet oppakken met een
verkeersdeskundige omdat dit al lange tijd loopt.
12. Sluiting
Dinsdag 24 februari is er een bijeenkomst over de zorgcoöperatie. U bent allen genodigd.

