Verslag openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein
Datum
Aanvang
Locatie

: dinsdag 21 februari 2017
: 20.00 uur
: Raadhuis, Ravenstein

Leden dorpsraad
Adviseur

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

Belangstellenden

: ±30

Genodigden

: Wethouder Johan van der Schoot, Mark Creemers
(stedenbouwkundige gemeente Oss), Wiel Ritzen (brandweer),
Herre Plantinga (Architect), Marli Quax (jurist gemeente Oss)

Notulist

: E. Mommersteeg

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij geeft het
woord aan Wethouder van der Schoot over de verplaatsing van de
brandweerkazerne.
2. Ontwerpwijzigingsplan “Wijziging 1 kom Ravenstein – 2013”
Er wordt een presentatie gegeven over het ontwerpwijzigingsplan wat betrekking
heeft op de verplaatsing van de brandweerkazerne. De presentatie is te vinden op de
website van de dorpsraad en in bijlage.
Vragen die gesteld worden n.a.v. de presentatie.
Wie bouwt de kazerne?
Dat is nog niet duidelijk.
Is er een inspraakprocedure>
Alleen bij grotere plannen is er een inspraakprocedure. Nu alleen een zienswijze.
Worden er lampen geplaatst om aan te duiden dat er een brandweerkazerne in de
buurt is? Er kunnen lampen geplaatst worden die aangezet kunnen worden in de
kazerne bij uitrijding. Het blauwe licht op de vrachtauto geeft de voorkeur.
Tegenover welke huizen is de uitrit van de kazerne?
Er wordt toelichting gegeven.
Wat gebeurt er met de smerige parkeerplaats?
Is de gemeente bereid dit weer een goede groenvoorziening te maken. Dit moet kan
worden opgepakt door de gemeente.
Hoe hoog wordt het gebouw?
Het terrein wordt met groen beter en netter ingericht. De boskamer wordt opnieuw
ingericht.
Het gebouw wordt maximaal 8 meter.
Fietspad
Het is nog onduidelijk hoe het pad waar nu over gefietst wordt ingericht. Omdat
fietsen en wandelen vanaf de Maas soms gevaarlijk is..

3. Ontwerpwijzigingsplan “Wijziging 1 kom Ravenstein – 2013” IUP
Ron Berben geeft toelichting over wat een IUP is. Een IUP is een lijst van projecten
die in de openbare ruimte worden uitgevoerd. Momenteel in procedure om informatie
in te winnen. Ook om vaktechnische informatie en informatie van derden. In juni kan
de dorpsraad nog advies geven over de ingediende projecten. Daarna gaat het voor
akkoord naar het college.
In de Van Hoogstratenweg, prinses Irenestraat, Stationssingel komt nieuwe riolering
dan wel nieuwe bestrating.
Uitvoering van enkele resterende deelprojecten Bolwerkroute.
Onderstaande drie deelprojecten willen wij de komende jaren graag gerealiseerd
hebben:
a. Verbreding gracht 't Laantje (met evt. plaatsing fontein ter verbetering van
waterkwaliteit). Exclusief de trap.
b. Pollekespad. Punt Ravelijn vrijmaken, door pad te verleggen en bruggetje te
bouwen. Dit verbetert de kwaliteit van de voormalig vestingwerken. Mogelijk
afstemming met Bastion Famars.
c. De beoogde wandelroute binnen de gracht gefaseerd omvormen van asfalt naar
gebakken klinkers of ander materiaal passend binnen het historisch stadje.
d. Bovenste Hoornwerk zichtbaar maken
e. Nepbrug plaatsen bij de Halve Maan (Landpoortstraat)
f. Opknappen Benedenste Hoornwerk
Motivering: wij pleiten er voor om steeds onderdelen van het stadje Ravenstein om
te vormen naar een situatie die recht doet aan het historisch karakter. Het zichtbaar
maken van de oude vestingwerken is daarbij een belangrijke doel.
Verbetering verkeersveiligheid nabij de basisschool De Morgenster aan de
Stationssingel te Ravenstein.
Motivering: De verkeerssituatie is verwarrend, met name tijdens de momenten van
brengen en ophalen van de schoolkinderen. De gemeente is bekend met deze
verkeerssituatie.
Verbetering verharding Mgr. Borretlaan te Ravenstein.
Motivering: de gemeente constateert een slechte wegverharding. Verbetering is
wenselijk, mede omdat door deze straat veel (schoolgaand) verkeer gaat.
Verbetering bomenstructuur in de Achterstraat in Dieden (aanplant bomen).
Motivering: Er zitten “gaten” in de bomenstructuur in de Achterstaat. Nieuwe
aanplant zou deze straat landschappelijk en qua dorpsaanzicht verfraaien.
Het continueren van de wijkbezoeken zoals in de afgelopen jaren, in overleg met de
dorpsraad.
Vragen
Wordt de Stadspomp op de Markt in ere herstelt? De pomp is van de inwoners en
niet van de Keurvorst. De gemeente is bezig met drinkwaterpunten, hier zal gekeken
worden of de Stadspomp daarvoor geschikt is.
Quinten wordt bedankt voor zijn werk en inzet als gebiedsbeheerder. Quiten gaat
naar een ander gebied binnen de gemeente Oss.
4. Subsidieaanvragen
Er worden mededelingen gedaan over subsidieaanvragen

5. Rondvraag
Heeft de gemeente plannen voor het Mavo gebouw?
Het is nog te vroeg om hier wat over te zeggen.
Rotonde dorpenweg
De oversteek bij de rotonde bij de Schaafdries en Dorpenweg is gevaarlijk. De
ontsluiting maakt deel uit van het plan op het Kolkske, net als de snelheid op de
Schaafdries. Er is aandacht voor de veiligheid.
Wordt het tweerichtingsweg fietspad Ravenstein Deursen en vice versa opgepakt?
Dit is een knelpunt dat ook vanuit de fusie van de voetbalverenigingen wordt
bekeken. Dit wordt nu onderzocht naar mogelijkheden.
6. Sluiting
De voorzitter sluit om 21:15 uur de vergadering.

