Voorzieningenkaart
Bijeenkomst 1, 2 november 2016

Verslag uitvoering voorzieningenkaart Ravenstein
Op 2 november werd in het Oude Raadhuis de eerste bijeenkomst met de werkgroep Ontmoeten
over de uitvoering van de voorzieningenkaart in Ravenstein gehouden.
Start presentatie
De avond begon in de raadzaal waar met de groep gesproken is over de plan van aanpak. Leidend
hierbij is de door de gemeenteraad vastgestelde Voorzieningenkaart 2030. Hoe we tot de
uitwerking hiervan komen, ligt niet vast. Wel heeft het college/gemeenteraad de opdracht gegeven
om dit in co-creatie te doen. Samen dus! Gebruikers van Vidi Reo, verenigingen, sportclubs en
bewoners van Ravenstein zijn gevraagd om mee te doen. Vanuit het college is de uitdaging
meegegeven om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een plan voor Ontmoeten,
Cultuur&Toerisme en Sport ter besluitvorming aan te bieden.
Stappenplan
De uitwerking van de voorzieningenkaart zal plaatsvinden in 3 stappen:
1 - verdiepingsslag van de activiteiten
2 - haalbaarheid en programma van wensen
3 - ontwerp en realisatie
Stap 1 is een verdiepingsslag op de voorzieningenkaart. Er wordt gekeken vanuit activiteiten (wat
is er, wat is nodig en hoe kunnen we dat bereiken) en worden de randvoorwaarden opgesteld.
Stap 2 het programma van wensen wordt opgesteld. Financiën, locaties, eigenaren van activiteiten
en initiatieven en andere randvoorwaarden komen daarin aan de orde.
Stap 3 is de planvorming en realisatie. Hoe dit proces vorm wordt gegeven moet nog bepaald
worden. Dit zal een traject zijn voor de gemeente en zal aanzienlijk langer duren.
Een aandachtspunt bij de uitwerking is om na te gaan in hoeverre de situatie in Ravenstein
veranderd is sinds de vaststelling van de Voorzieningenkaart. Dit zal dan ook onderdeel uitmaken
van stap 1.
Op de vraag ‘wat is de visie van de gemeente’ met betrekking tot het Oude Raadhuis en andere
voorzieningen is uitgelegd dat de input van de werkgroepen een belangrijk onderdeel uit gaat
maken van deze visie. Vanuit de gemeente wordt de gaten gehouden of de uitkomst aansluit op de
Voorzieningenkaart en haalbaar is.
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Er zijn 3 werkgroepen die met een eigen discipline aan de slag gaan: ontmoeten, sport en
toerisme&cultuur. Het proces kan per groep anders gaan want er ligt niks vast. Er zal worden
opgelet vanuit een projectgroep die bestaat uit ambtenaren van de gemeente en de dorpsraad dat
er samenhang ontstaat bij de plannen.
Verwacht wordt dat in 5 á 8 bijeenkomsten er een advies kan liggen voor B&W. Hoe lang dit
daadwerkelijk gaat duren wordt bepaald door de werkgroep.
Ontmoeten
Het verhaal van de presentatie zorgde voor discussie tussen de bezoekers. Ontmoeten is een breed
onderwerp, veel voorzieningen worden gebruikt om te ontmoeten. De vraag is of elke gebruiker en
vereniging een wijkcentrum nodig heeft. Als iedereen een plek heeft is de gemeente tevreden. De
activiteiten zijn het belangrijkst, de gemeente hoeft niet al het vastgoed te behouden.
Ontmoeten kan ook meer zijn dan verenigingen die samen komen maar ook bewoners die elkaar
tegen komen en kennis kunnen delen of samen kunnen koken. Veel van deze ideeën zijn ook
meegenomen in het advies van de voorzieningenkaart.
Het ontmoeten hoeft niet alleen binnen het centrum van Ravenstein. Ook daarbuiten kunnen
plekken worden gebruikt voor ontmoeting. Daarnaast moeten de bestemmingen ook toekomst
bestendig zijn. Over 20 of 30 jaar zijn er andere verenigingen en behoeftes dan nu. Een
multifunctioneel gebruik is daarom belangrijk.
Vanuit de gemeente is er geen uitgewerkte visie voor Ravenstein. De uitwerking van de
Voorzieningenkaart levert belangrijke input voor het opstellen van de visie.
Als afronding van stap 2 zal voordat begonnen wordt met het ontwerpen van gebouwen een
(intentie)overeenkomst worden getekend tussen de partijen die de gebouwen exploiteren en de
uiteindelijke gebruikers. De reden hiervoor is bewustwording van de keuzes en een optimale
benutting van de gebouwen.
Planning en data
Om 21.30 hebben we de avond afgesloten. De avonden worden elke 3 weken georganiseerd in het
Raadhuis afwisselend tussen donderdag en woensdag. In het schema hieronder is te zien welke
datums zijn geselecteerd voor de verschillende werkgroepen.
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Kruisbestuiving tussen de 3 werkgroepen kan de samenhang van het plan bevorderen. Ontmoeten
heeft ook veel raakvlakken met cultuur. De projectgroep van ambtenaren en de dorpsraad zal hier
zeker op letten en er zal worden gezocht naar goede momenten en manieren waar de werkgroepen
kunnen samen komen. De verslagen van alle avonden worden openbaar geplaatst.
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