Kort verslag van de werkgroep Sport / Voorzieningenkaart Ravenstein op 23 november
2016 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis in Ravenstein.
Aanwezig: S. Ouwens (VV Ravenstein), H. Suppers (inwoner), T. van den Broek (Hooghuis),
M.G. vd Poel (inwoner), mevr. K. van Munster (TV Witte Raven), mevr. S. Zomer (Voreo),
S. Peters (Dorpsraad), G. Harbers (Dorpsraad), Parry Vermeulen (Dorpsraad), W. Mentink
(gemeente, voorzitter).
Afwezig.: L. Vervoort (SDDL), C. vd Broek ( Kempo Ravenstein) mevr. R. van den Heuvel
(Qué Rico), mevr. I van Bavel (zorgcoop.),

1. Vaststelling verslagen 14 september en 3 november 2016
De verslagen van 14 september en 3 november worden ongewijzigd vastgesteld.
De verslagen zullen op de gemeentelijke website Voorzieningenkaart worden geplaatst.
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende gemeld:
-Twan van den Broek weet een goede “rapport-schrijver”. Afgesproken wordt dat Twan zijn
gegevens aan Wiljan Mentink doorgeeft.
-Wiljan Mentink stuurt (nogmaals) de gevraagde gegevens over o.a. de fusie VV Ravenstein
en SDDL naar de leden van de werkgroep.
-Hugo Suppers constateert aan de hand van discussie na afloop van de vorige vergadering dat
in het fusieproces VV Ravenstein en SDDL geen alternatieven voor locatiekeuze anders dan
Onder d’n Plag zijn onderzocht. De reden daarvoor is dat Onder d’n Plag een nieuw gebouw
is. Het gebouw afschrijven zou een grote kapitaalvernietiging betekenen.
2. Actielijst: Visies en ideeën voor sportvisie Ravenstein
-Besproken worden voorbeelden van sportvisies van de gemeente Leidschendam/Voorburg en
die van VWS, alsmede de informatie die diverse leden op internet gevonden hebben over de
toekomst van de sportvoorzieningen in Nederland
- geconcludeerd kan worden dat de steekwoorden/aandachtsgebieden die de werkgroep in de
1e sessie benoemd heeft breed gedragen worden in alle discussies zowel op nationaal als
gemeentelijk niveau en dat de verbindingen hiertussen centraal staan daarbij. Wij zijn dus op
de goede weg.
-De steekwoorden voor de sportvisie, zoals die in het verslag van 3 november 2016 zijn
opgenomen, vormen voor de werkgroep daarom al voor een belangrijk deel de kern van de
sportvisie. Het gaat nu om de uitwerking daarvan in concreet beleid
-Opgemerkt wordt daarbij, dat het belangrijk is de maat van Ravenstein in de gaten te houden
en de gemeentelijke situatie (stad Oss met vele –kleine- kernen).

-Goed in beeld te houden dat bij een kleine kern als Ravenstein kleine afstanden tot de
voorzieningen belangrijk zijn. 15 Minuten fietsen naar een voorziening “voelt” in een kleine
kern anders dan in een stad. Een kleine kern heeft ook minder ( financiële) mogelijkheden tot
spreiding van activiteiten en is meer afhankelijk van samenwerking en gezamenlijke
inspanningen. De opgave is om in het gebied Ravenstein met meerdere kleine kernen een
goede balans van activiteiten en voorzieningen te vinden.
- Centralisatie van activiteiten kan daarbij versterkend werken. Belangrijk daarbij is dat het
draagvlak daarvoor in de gemeenschap sturend is . Minder succesvolle oplossingen bij
centralisatie binnen de Gemeente Oss zijn mogelijk te wijten aan gebrek aan draagvlak en dus
verantwoordelijkheidsbesef bij de bevolking. Draagvlak creëren = verantwoordelijkheid
geven! Ook moet er een sterk gezamenlijk belang zijn om samen te werken en voorzieningen
te delen.
-Belangrijk is dat een gewenst toekomstig eindpunt van activiteiten en voorzieningen in beeld
wordt gebracht met daarbij in beeld de korte termijn stappen (oplossingen/investeringen).
-Belangrijk is dat je daarbij durft te dromen = kwalitatieve goede oplossingen als doel en niet
jezelf bij voorbaat al beperkt door mogelijke geld- of ruimtelijke-ordeningsproblemen. Durf te
dromen en kijk daarna wat haalbaar is!
-Belangrijk is ook, dat de gemeente Oss de inzet heeft een aantal varianten door te rekenen /
globaal op haalbaarheid te onderzoeken, zodat de werkgroepen/bevolking van Ravenstein
inzicht krijgt in de financiën en eventuele blokkades. Bij het maken van keuzes is het
belangrijk ook de uitersten in beeld te hebben. Dat geeft meer draagvlak voor de keuzes die
over blijven / uiteindelijk genomen worden.

-Twan van den Broeck zegt dat het verhelderend kan werken om naast het top-down-traject
(opstellen visie – inventariseren wensen – opstellen programma van eisen – zoeken locaties)
een bottom-up-traject te maken. Daarbij gaat het met name om het inzichtelijk maken van
mogelijke sport-/onderwijs-/ontmoetingsactiviteiten en mogelijke combinaties. Dat kan door
het opstellen van een beperkt aantal alternatieve scenario’s met swot analyse (sterkte/zwakte
en kansen/bedreigingen) Twan biedt aan deze bottum-up als brainstorm en visie-verbreding
in de volgende werkgroep-vergadering van 15 december in te brengen. Aldus wordt
afgesproken.

3. Overzicht werkgroep-vergaderingen
Locatie: Oude Raadhuis
Van 19:30 - 21:30
Werkgroep Sport
week 44
week 47
week 50
week 4
week 7
week 10
week 13
week 16
week 19

Werkgroepen Sport en Cultuur &Toerisme vergaderen op
dezelfde datum. Uitwisseling werkgroepen onderling (en

met werkgroep Ontmoeten) vindt plaats binnen deze
do 03-11-16
planning. Voorstel is om in week 4 of 7 hiervoor een
wo 23-11-16
do 15-12-16 gezamenlijke bijeenkomst te plannen.
wo 25-01-17
do 16-02-17
wo 08-03-17
do 30-03-17
wo 19-04-17
do 11-05-17

