Verslag openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein
Datum
Aanvang
Locatie

: dinsdag 29 maart 2016
: 20.00 uur
: Raadhuis, St. Luciastraat 2, Ravenstein

Leden dorpsraad
Afwezig
Adviseur

: K. Sutherland, W. Princen, G. Harbers, P. Vermeulen, S. Peters
: J. van der Waarden
: W. van Hoogstraten

Belangstellenden

: ±60

Genodigden

: W. Plank, Q. Michielsen, G. Wagemakers, M. Creemers, R. Staal, C.
Cortenbach

Notuliste

: E. Mommersteeg

1. Opening
2. Verplaatsing brandweer kazerne
Roelof Staal, Coördinator Materieel en Huisvesting van de brandweer Brabant Noord,
die 19 gemeentes met daarin 39 kazernes omvat, presenteerde een programma van
eisen voor de nieuwe kazerne. “De kazerne dient te bestaan uit een stalling voor de
brandweerauto, kleed- en doucheruimtes, een magazijn, een instructieruimte en een
oefenplek, ook buiten het pand. Verder is het belangrijk dat we veilig kunnen
uitrijden.”
Over de veiligheid van de uitrit ontstond nog enige discussie. Verder waren er vanuit
het publiek geen overwegende bezwaren.
De presentatie is te vinden op de website van de Dorpsraad.
Constant Cortenbach (jurist) en Mark Creemers (stedenbouwkundige) uit Oss lichten
de plannen toe.
De voorbereiding van een wijzigingsplan zijn inmiddels in gang gezet. Dit zijn
voornamelijk onderzoeken. De vorm van een wijzigingsplan heeft hetzelfde traject als
een bestemmingsplan.
Er komt nog een informatiebijeenkomst tijdens of na de ter inzage legging.
Vragen:
Is het mogelijk een signaal te krijgen dat de brandweer gaat uitrukken? Reactie:
Zover is het nog niet eerst wordt er nog een plan gemaakt.
Is er afhankelijkheid van planning en tijd met de ontwikkeling van ’t Kolkske. Reactie:
zodra de nieuwe kazerne betrokken wordt, kan meteen begonnen worden met de
procedures voor de oude locatie.
De aanwezigen hadden verwacht dat er meer te vertellen was over de woningbouw
op ’t Kolkske.
De presentatie is te vinden op de website van de Dorpsraad.
3. Subsidieaanvragen

4. Rondvraag
5. Sluiting

