Peiling 25 Oktober Voorzieningenkaart Ravenstein
Op de openbare vergadering van de dorpsraad in Vidi Reo kwamen ongeveer 120 bezoekers. Aan
het begin van de avond kreeg iedereen 3 stickers. Na de presentatie over de scenario’s kreeg
iedereen de kans om hun eerste indruk te geven. Op 4 poster stonden de volgende scenario’s:
Spreiden
Scenario 1 Ontmoeten in het Stadje
Keuze 1: Vidi Reo behouden in het oude stadje op de huidige locatie of in het klooster/pastorie.
Keuze 2: Vidi Reo verplaatsen naar het Hooghuis.
Scenario 2 Binnen en buitensport behouden op de huidige locatie.
Keuze 1: Binnensport op de Hoge Graaf
Keuze 2: Buitensport op Den Ong en Onder den Plag.
Concentreren
Scenario 3 één Cluster voetbal.
Beide voetbalclubs naar Onder den Plag
Scenario 4 Twee Clusters: één in Ravenstein en Onder den Plag.
Keuze 1: Combineren Binnensport en ontmoeten op de Hoge Graaf.
Keuze 2: Ontmoeten en binnen/buitensport op Den Ong.
De aanwezigen hebben met behulp van stickers in drie kleuren – blauw, groen en rood –
aangegeven hoe ze na de presentatie van de avond denken over de overgebleven scenario’s. Blauw
betekende, dit is niet mijn voorkeursscenario, maar ik kan ‘er mee leven’. Groen betekende, dit
vind ik een goed scenario en rood het omgekeerde. De peiling geeft een beeld van de eerste
voorkeuren in Ravenstein. Het is nog geen stemming om bepaalde scenario’s verder uit te werken
of te laten afvallen. Er was ook een groep aanwezigen die het te vroeg vonden om hun voorkeur
kenbaar te maken. Zij hebben niet gestikkerd.
Hieronder staan de foto’s van de eerste peiling. Hier zie je de posters die elk staan voor een
scenario. Op deze posters kon iedereen een sticker plakken om hun voorkeur aan te geven. Een
grote groep mensen gaf ook aan bewust niet te willen stemmen. Deze mensen gaven aan eerst
meer informatie over de scenario’s en de keuze criteria te willen krijgen. Deze stickers hebben we
in ontvangst genomen en geteld.
Op 18 december is er een tweede bijeenkomst waar weer gepeild wordt. Iedereen kan weer op
dezelfde manier hun mening laten horen. Na deze twee peilingen en de debatavond, die plaats
vindt op 29 november, kunnen we de scenario’s weer gaan trechteren.

