Verslag openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein
Datum
Aanvang
Locatie

: dinsdag 6 september 2016
: 20.00 uur
: Het Hooghuis, Ravenstein

Leden dorpsraad
Afwezig
Adviseur

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

Belangstellenden

: ±140

Genodigden

: Gert-Jan van Flier (projectleider), Desiree Meulenbroek (teamleider
vastgoed), Mark Creemers (stedenbouwkundige), Sander Magielsen
(ruimtelijke ordening), Wiljan Mentink (adviseur sportactiviteiten),
Sjoerd Naus, Paul Spanjaard, Peter Noten en Gè Wagemakers
(aandachtswethouder)

Notuliste

: E. Mommersteeg

1. Opening en inleiding

De voorzitter van de dorpsraad opent de vergadering. Het uitwerking van de
voorzieningenkaart vind plaats in co-creatie met de dorpsraad, inwoners en de
gemeente Oss

2. Toelichting op uitwerking voorzieningenkaart en gebiedsbudget
3. Stand van zaken en ontwikkelingen binnen de clusters ontmoeten, sport en cultuur
Naar aanleiding van de presentatie komen diverse mensen aan het woord. De
presentatie ontvangt u in bijlage.
Het plan is om de voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een voorstel uit te
brengen aan het college.
In de werkgroepen zitten gemeente ambtenaren, dorpsraad en inwoners. De
gemeente wil bij iedere openbare dorpsraadvergadering kort vertellen wat de stand
van zaken is van de voorzieningenkaart en de werkgroepen.
Sport: Sjaak Peters (Dorpsraad), Wiljan Mentink (adviseur sportactiviteiten
gemeente Oss)
Vragen:
Is 2050 voor een Omnipark onomkeerbaar? Reactie: Gebouwen staan minimaal
veertig jaar en de afschrijving is daar ook gebaseerd. De visie van de fusie voetbal is
ook gebaseerd op lange termijn. In vastgoed wordt op de korte termijn maar ook op
lange termijn geïnvesteerd.
Sjaak geeft aan dat men goed moet investeren anders maak je mogelijk een foute
keuze.

Woningbouw
Marc Creemers, stedenbouwkundige, geeft toelichting op het onderdeel wonen. Hier
is nog weinig over te vertellen. Er wordt nog in 2016 een aparte bijeenkomst
georganiseerd over het onderdeel wonen.
Toerisme, Recreatie en Cultuur
Paul Spanjaard geeft toelichting op de sheets over recreatie, toerisme en cultuur. De
gemeente heeft eerder dit jaar geïnvesteerd in het Vlakglasmuseum. Dit om ze tijd
te geven om na te denken over de toekomst van het museum. Philip Vromen,
medebestuurder van het Vlakglasmuseum, geeft aan dat ze in de allerlaatste fase
zitten. Over het nieuwe voorstel wordt op korte termijn gesproken met de gemeente.
De tuin van de pastorie, want mogelijk de nieuwe locatie zou zijn, zou een
toegevoegde waarde zijn van het museum.
Wil Princen geeft aan dat een werkgroep de dorpsraad bezig is met het bij elkaar
brengen van organisaties, verenigingen, ondernemers, etc. om een platform voor
toerisme en recreatie te vormen waar mensen elkaar kunnen vinden. Dit om meer
eenheid te krijgen tussen evenementen en meer binding met elkaar krijgen. Vanuit
het publiek wordt aangegeven dat veel toerisme en evenementen vaak ieder voor
zich opereren.

4. Uitleg werkgroepen en werkwijze
Om als burger mee te praten zijn/worden er werkgroepen voor sport, ontmoeten en
toerisme, recreatie en cultuur opgericht waarin meegepraat kan worden.

5. Afsluiting van de avond
Gé Wagemakers sluit de vergadering af. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat de
plannen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 aan het college voor te leggen.

