Voorzieningenkaart
Bijeenkomst 2, 24 november 2016

Verslag uitvoering voorzieningenkaart Ravenstein Ontmoeten
Op 24 november is in het Oude Raadhuis de tweede bijeenkomst met de werkgroep Ontmoeten
over de uitvoering van de voorzieningenkaart in Ravenstein gehouden.
Vorig verslag
De verslaglegging is niet bedoeld om inhoudelijk de gevoerde discussies weer te geven. Het moet
een beeld geven van de behandelde onderwerpen en de bereikte resultaten. Met deze toelichting
zijn er geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt en wordt het verslag gepubliceerd.
Informatieverstrekking
Omdat in het verleden niet alle deelnemers van de werkgroep betrokken zijn geweest bij het opstellen van de Voorzieningenkaart is een papieren versie uitgereikt.
Ter voorbereiding van de volgende avond zal een overzichtslijst van tot op heden bekende activiteiten in Ravenstein gemaild worden. Gevraagd wordt om na te gaan wie/wat we missen op de lijst.
Programma van de avond
Het programma van de avond bestond uit het behandelen van de volgende drie vragen:
1. Wat is er aan activiteiten?
2. Wat hebben we nodig voor deze activiteiten?
3. Hoe kunnen we dit bereiken?
1. Wat is er aan activiteiten
Vanuit de werkgroep werd aangegeven dat de informatie bij deze vraag tijdens het opstellen van
de Voorzieningenkaart al geïnventariseerd is. Om hier niet teveel tijd aan te besteden wordt aan
alle deelnemers gevraagd om de, te verstrekken, lijst te beoordelen op volledigheid anno nu.
2/3. Wat hebben we nodig voor deze activiteiten? Hoe kunnen we dit bereiken?
Door de deelnemers is hieraan toegevoegd “met het oog op de toekomst”.
In een gemeenschappelijke discussie kwamen de volgende kernwoorden naar voren:
•
Multifunctioneel
•
Woonkamer
•
Horeca
•
Vrijwilligers
•
Beheer
•
Eén gebouw
•
Centraal gelegen
•
Exploitatie gebouw
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Multifunctioneel
Er is een voorkeur voor één multifunctioneel gebouw met ruimte voor cultuur, ontmoeten, partijen
etc. In het gebouw zullen wanden aanwezig moeten zijn waarmee de ruimtes zijn aan te passen op
de behoefte van de gebruikers. Ook is er een horeca nodig waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het gebouw moet geschikt zijn voor jong en oud. De horeca is een goede plek om als
middelpunt van het dorpshuis te hebben.
Indien incidenteel behoefte is aan grotere ruimte (carnaval etc.) dit oplossen met tijdelijke voorzieningen zoals aan te bouwen tent o.i.d.
We moeten niet alleen kijken naar wat de verenigingen nu nodig hebben maar ook naar de toekomst. Het is heel moeilijk in te schatten wat we over 20 jaar nodig zullen hebben maar daar zullen we wel over na moeten denken.
Woonkamer
Het gebouw moet een open karakter hebben waar mensen graag komen om elkaar (informeel) te
ontmoeten. Een huiselijk gevoel binnen het dorpshuis bindt de gebruikers ook aan het gebouw.
Onderdeel daarvan is dat er altijd een gastvrouw/gastheer is om de bezoekers te ontvangen.
Horeca
Een horecavoorziening is gewenst. Rekening houden met positionering in het gebouw omdat dit
geluidsoverlast kan geven voor bepaalde activiteiten.
De wijze waarop de horeca geëxploiteerd wordt is een aandachtspunt.
Vrijwilligers
Om een dorpshuis draaiend te houden zijn vrijwilligers enorm belangrijk. Het zal waarschijnlijk
steeds moeilijker worden om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit komt onder andere doordat ouderen langer doorwerken en kiezen voor een andere invulling van de vrije tijd. Een huiselijke omgeving die mensen aan het pand bindt zal daar positief aan bijdragen.
Eén gebouw
Naast de aanwezige voorzieningen in Ravenstein wordt de voorkeur uitgesproken voor één dorpshuis waar activiteiten gecombineerd worden. Dit versterkt de synergie van ontmoeten. Op dit moment zijn er verschillende gebouwen van de gemeente die gebruikt kunnen worden voor een
dorpshuis.
Centraal gelegen
Een centrale ligging verdient de voorkeur. Anders is er kans op leegloop. De plek moet flexibel en
goed te bereiken zijn. Het centrum van Ravenstein heeft de voorkeur als locatie van het dorpshuis.
Hierbij is nog niet duidelijk gedefinieerd wat tot het centrum behoort.
Factoren voor de plaatsbepaling van het dorpshuis zijn:
•
Nabijheid van de gebruikers van het dorpshuis;
•
Bijdragen aan ‘reuring’ in Ravenstein;
•
Binnen de gracht of daarbuiten.
Exploitatie gebouw
De exploitatie van het dorpshuis is van veel factoren afhankelijk. Voor een stichtingsbestuur is het
van belang om:
•
een multifunctioneel gebouw te hebben dat een hoge bezettingsgraad mogelijk maakt;
•
een goede horecavoorziening te hebben;
•
voldoende vrijwilligers aan zich te binden;
•
efficiënt beheer en onderhoud te plegen.
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Planning en data
Om 21.30 hebben we de avond afgesloten. De volgende avond zal over 3 weken zijn op woensdag
14 december in het raadhuis.
Wat wordt er besproken bij Ontmoeten, Sport en Cultuur/Toerisme. Om die informatie te delen
wordt een speciale avond georganiseerd waar alle werkgroepen samenkomen om de resultaten met
elkaar te bespreken. In januari zullen we nadere informatie verstrekken.

Afmelden voor een avond
Kun je niet deelnemen aan een avond? Dat kan maar meldt je dan af.
Dan kunnen wij met voorbereiding daar rekening mee houden.
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