Verslag openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein
Datum
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: Raadhuis, St. Luciastraat 2, Ravenstein
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: W. Plank, Q. Michielsen, Fr. Geenen, N. van Schagen
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: E. Mommersteeg

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en memoreert aan de brand bij Onder d’n
Plag. Het gehele gebouw moet worden leeggehaald om schoon gemaakt te
worden. Er worden momenteel allerlei voorzieningen getroffen om toch nog
activiteiten te laten plaatsvinden. Er is bewaking ingesteld na de brand op
aanraden van de brandweer. Op maandag is de technische recherche bezig
geweest met onderzoek naar de oorzaak. Er zijn al meer dan 1,5 jaar diverse
branden in en om Ravenstein. Het is lastig er een tijdslijn in te zoeken, Onder
d’n Plag valt hier helemaal buiten.
Vraag: Is er al bekend hoelang de herstelwerkzaamheden bij de Onder d’n
Plag gaan duren. Antwoord: Het is onbekend hoelang de
herstelwerkzaamheden van Onder d’n Plag gaan duren en wanneer deze
gestart worden.
Witte voeten project
In december is er een witte voeten project geweest in de wijk rondom de
sporthal. Dit zijn de resultaten: 32 Auto’s die open waren, 28 poorten die
open waren, 16 open deur, 5 kliko’s/ladders tegen huizen en 13 fietsen die
niet op slot waren. Op de Bulk was een bedrijfspand wat niet afgesloten was
en de sporthal was onbeheerd open.
Hennepkwekerij
In Ravenstein aan de Mgr. Borretlaan is een hennepkwekerij aangetroffen
met 500 planten aangetroffen en in Herpen in de Molenstraat is ook een
hennepkwekerij aangetroffen. Deze bewoners hebben een
waarschuwingsbrief ontvangen.
2. Toelichting voortgang nieuw hondenbeleid door Quinten Michielsen,
gebiedsbeheerder gemeente Oss
Quinten geeft toelichting middels een presentatie. Deze is hier te zien.
Vragen
Worden hondenlosterreinen verlicht? Antwoord: nee

Mag een teletac (trainingsband) gebruikt worden? Antwoord: Niet bekend of
dat dat mogelijk is.
Waarom wordt paardenpoep op straat wel geaccepteerd? Antwoord: er is
geen beleid over paarden.
Waarom is er geen belasting op katten, die geven net zoveel overlast?
Antwoord: Er is ook geen beleid voor katten en de samenstelling van paarden
en kattenpoep is anders dan van honden.
Hoe hoog is de boete? Antwoord: de boete is € 90
De hondenbezitter moet altijd iets bij hebben om de hondenpoep op te
ruimen.
De laatste tijd is meer hondenpoep op straat en voetpaden te vinden en deze
wordt nog niet opgeruimd. Er worden wel parkeerbonnen uitgeschreven maar
geen boetes voor hondenpoep. Wim Plank geeft aan dat er te weinig
capaciteit is bij de politie. Veel honden kunnen de afstand niet overbruggen
naar de honden uitlaatplaats. De 2 BOA’s voor dit gebied moeten drie dorpen
bedienen en dan is de kans ook nog klein om ‘betrapt’ te worden bij het niet
opruimen.
Opmerking: Het is beter om hondenpoep in de grijze container te doen dan in
de groene container.
3. Toelichting Boomstructuurplan door Frank Geenen en Hinder en overlast door
Nina van Schagen, gemeente Oss
Toelichting door Frank Geenen van de gemeente. De gemeente wil meer
aandacht schenken aan het groen in de openbare ruimte. Oss is een goede
gemeente om in te wonen, voldoende groen en heeft aandacht voor
toerisme. De gemeente wil de burger invloed geven over de woon- en
leefomgeving.
Het bomenplan is van 15/11/15 tot 15/2/16 ter inzage gelegen bij de
gemeente. Hier zijn wat zienswijze opgekomen en hier wordt naar gekeken.
www.oss.nl/bomenstructuurplan
De presentatie vindt u hier.
Vragen naar aanleiding van presentatie
In het verleden zijn er veel treurwilgen gekapt aan de gracht, komen deze
nog terug? Antwoord: dit is niet bekend. Bij Quinten is ook niet bekend of er
een herplantingsbeleid is over treurwilgen.
Welke bestrijdingsmiddelen gebruikt voor de processierups bij de bomen aan
het Doolhof? Voor de bomen is het middel niet schadelijk maar of het middel
schadelijk voor de mens is, is niet bekend. Biologische bestrijdingsmiddelen
tegen de processierups zijn minder effectief. De gemeente houdt wel
rekening met het minst schadelijk middel voor de bomen.

De dorpsraad heeft gereageerd op de bakenbomen. Bakenbomen mogen
geen bakenbomen kappen. Rijkswaterstraat hebben een uitsterfbeleid tav
bakenbomen. Bakenbomen hebben ook geen functie meer voor de
scheepvaart.
Nina geeft middels een presentatie toelichting op de richtlijnen hinder en
overlast. De presentatie is te vinden op de website van de dorpsraad.
De afdeling krijgt vaak het verzoek om bomen te kappen ivm overlast.
Bepaalde overlast is acceptabel en andere overlast niet. In de richtlijn wordt
ook gekeken naar het algemeen belang en het particulier belang. Ervaring
van overlast is vaak subjectief en de richtlijn is er om er objectief naar te
kijken.
Heeft u vragen over bomen in eigen omgeving dan kun je mailen met
gemeente@oss.nl of bellen met 14 0412.
4. Toelichting speerpunten Dorpsraad 2015/ 2016 door Karin Sutherland
- Ontwikkelingen Bleek
Er is 5 miljoen beschikbaar voor 3 gemeenschapshuizen in de gemeente
Oss. Mogelijk kan Vidi Reo samen met het plan waterfront naar de Bleek.
Er is een werkgroep over de Bleek opgericht. De mening van alle
betrokkene is om het project een kans te geven, hier zijn de financiële,
historische en bouwkundige onderdelen buiten beeld gebleven.
- Woningbouw ’t Kolkse
De brandweerkazerne wordt verplaatst naar de Veersingel. De eerste fase
van ’t Kolkse worden huurappartementen gebouwd in het lage en hoge
segment en een supermarkt met dag winkels. De 2e fase is
grondgebonden woningen en dan zou er nog een 3e fase kunnen zijn met
nog 16 woningen. In 2017 zou de grond klaargemaakt worden voor bouw.
- Voorzieningenkaart
De eerste fase van de voorzieningenkaart is afgerond en was een
inventarisatie. Ravenstein is de eerste dorpsraad waar de 2e fase is
ingezet samen met de gemeente. Een pijler is sport, hiervoor wordt een
sportraad opgestart. De sporthal die afgeschreven is en het samengaan
van 2 sportclubs. De dorpsraad wil hiervoor zoveel mensen, organisatie
en instanties bij betrekken. Andere pijlers zijn toerisme, wonen,
ontmoeten en cultuur. Op 29 maart tijdens de openbare
dorpsraadvergadering gaat het over woningbouw op ’t Kolkske en zal de
projectontwikkelaar aanwezig zijn, dit is wel onder voorbehoud.
- Sinds afgelopen zomer zijn er spreekuren in Onder d’n Plag omdat er
geen dorpsraadslid van over d’n Dam in zit. De dorpsraad wil wel feeling
houden met bewoners van over d’n Dam.
- Andere onderwerpen zijn de Dorpenweg en de A50 maar zijn eigenlijk te
groot voor een dorpsraad. Daar moet Oss in meegaan.
- De dorpsraad heeft zich ingezet als interim bestuur van de
zorgcoöperatie.
- Het college van Oss is in Ravenstein op bezoek geweest in september
2015.
Is er met het plan van de Bleek ook nog ruimte voor het NCC terrein en voor
de toeristen die naar Ravenstein komen? Antwoord: Zover zijn de
besprekingen nog niet en het contract met NCC kan per jaar worden

opgezegd. Mogelijk zal er dan een alternatief komen voor caravans en
campers.
Wordt er ook rekening gehouden met de archeologische waarde van de bleek
en het NCC terrein? Antwoord: Overal in Ravenstein zit archeologische
waarde in de grond, dit zal ook op het NCC terrein zijn. Dit was ook bij de
Mariaschool. Het is onbekend of het ook altijd alles bepaalt.
De grond van het voetbalveld in Ravenstein komt vrij maar wat daar mee
gedaan wordt is aan de gemeente.
5. Toelichting financieel jaaroverzicht 2015 door Jacqueline van der Waarden
Toelichting door Jacqueline.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Niet van toepassing.
7. Subsidieaanvragen
Niet van toepassing.
8. Rondvraag
Is er een mogelijk dat er een bankje bij de Voorburcht geplaatst wordt?
Antwoord: het terrein is van de Brabant Wonen en gaat de gemeente niet
over het plaatsen van bankje.
Parkeervergunningen of ontheffing voor zorgverleners van Brabantzorg etc.?
Nu hebben ze mogelijk een parkeerboete wanneer ze terug komen van hun
cliënt. De dorpsraad zal hier navraag naar doen. Andere mogelijkheden is er
meer parkeerplaatsen te creëren bij de Voorburcht voor zorgverleners. Hier is
in het totale verkeersplan naar gekeken. Dit jaar wordt daar nog door de
gemeente opnieuw naar gekeken.
Er wordt aangegeven dat er geen terugkoppeling komt van punten die eerder
zijn aangegeven bij de dorpsraadvergaderingen. Antwoord: de communicatie
over terugkoppeling moet beter worden.
Voor openbare vergaderingen wil de dorpsraad een andere opstelling van het
meubilair. Input kan men sturen naar jacqueline@dorpsraad.nl
9. Sluiting

