Voorzieningenkaart
Bijeenkomst 1, 3 november 2016

Verslag uitvoering voorzieningenkaart Ravenstein
Op 3 november werd in het Oude Raadhuis de eerste bijeenkomst met de werkgroepen Sport en
Cultuur&Toerisme over de uitvoering van de voorzieningenkaart in Ravenstein gehouden.
Start presentatie
De avond begon in de raadzaal waar met beide groepen gezamenlijk 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 kunnen daarin aan de orde komen.
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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Toerisme en Cultuur
Na de presentatie gingen de groepen sport en Toerisme&Cultuur apart zitten om te praten over
hun onderwerp. Onder begeleiding van Wiljan Mentink ging de groep sport aan de slag, Paul
Spanjaard ging in gesprek over activiteiten en belangen van cultuur en toerisme in Ravenstein.
Aandachtspunt: denk aan de jongeren bij Toerisme&Cultuur. Zij zijn niet in de werkgroep
vertegenwoordigd. Werkgroep ontmoeten heeft wel jonge mensen maar bij de andere groepen zijn
deze nog onder vertegenwoordigd. De bestuurders van het Vlakglasmuseum en de werkgroep
cultuur worden ook gemist bij deze groep. Zij waren wel uitgenodigd.
hoofdpijlers cultuur en toerisme
Erfgoedbeleving.
De historie van Ravenstein trekt bezoekers naar de stad. De beleving van de vestingstad en de
historie is wat de toeristen interessant vinden. Zichtbaarheid van Ravenstein en wat deze stad te
bieden heeft is ook van enorm belang om toeristen te trekken. De bolwerken die rond de stad zijn
gevonden zijn ook trekkers voor toeristen.
Tir draagt dit uit.
Ambacht en Vakmanschap
Arts en Crafts zijn een sterke kant van Ravenstein. Verschillende ambachten zoals bierbrouwerij of
smid zijn te bezoeken. Ook het Vlakglasmuseum hoort hier bij thuis. Winkels, ateliers en horeca
zijn ook belangrijk voor bijvoorbeeld fietsers en korte bezoekers.
Er is een behoefte aan open voordeuren in het centrum, dit trekt ook korte bezoekers. Winkels en
Horeca kunnen hier aan bijdragen. Dit bevordert het zien en beleven van Ravenstein.
Gevraagd werd wat de gemeente kan doen met het onderdeel toerisme. De gemeente kan
faciliteren in het opzetten van initiatieven en gebouwen.
Recreatief
Het Vlakglasmuseum is een toeristische trekpleister voor Ravenstein. Het zou een klap zijn als deze
volledig zou wegvallen. De vraag is hoeveel mensen voor dit museum naar Ravenstein gaan. Het is
wel iets wat Ravenstein aantrekkelijker maakt.
De rivier de Maas is ook een kracht voor Ravenstein. De uiterwaarden zijn populair bij fietsers die
vervolgens door kunnen fietsen naar terrassen binnen het centrum.
Een informatie plek die altijd open is kan nodig zijn voor Ravenstein. Toerisme is seizoensgebonden
dus dit zal niet het hele jaar in volle omvang nodig zijn.
Op het moment is er geen actieve promotie van Ravenstein. Er zijn verschillende manieren van
promotie, ook promotie dat geen geld kost.
Het klooster staat nog te koop. Er is pas een gesprek geweest met een nieuwe potentiele koper en
het Vlakglasmuseum. Maar het museum wilde liever niet in het klooster gaan zitten. In het gebouw
is veel ruimte en meerdere partijen zijn geïnteresseerd om zich daar te huisvesten.
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Grootschalige evenementen kunnen ook kansen bieden voor Ravenstein. Op dit moment zijn er
ongeveer 2 tot 3 evenementen die toeristen trekken. De laatste tijd neemt het aantal sponsoren af
wat het moeilijk maakt om grote evenementen op te zetten. Grote muziek evenementen kunnen
jongeren trekken.
Jeugd en cultuur.
Er zijn verschillende activiteiten en verenigingen die ook voor jongeren zijn, zoals:
•

Madhouse en sungrooves

•

Tobbedansen

•

Ravensteinse kwis

•

Toneel spons

•

Regio theater

•

Obk

•

Jeugdwerk

•

Carnaval vereniging

•

(Koren)

In deze beginfase kijken we nog in de breedte om een beeld te krijgen van Ravenstein. Sommige
clubjes of bestuur hebben een ruimte nodig voor hun activiteiten of subsidie.
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.

RAVENSTEIN

Locatie: Oude Raadhuis
Van 19:30 - 21:30

Ontmoeten
week
week
week
week
week
week
week
week
week

44
47
50
4
7
10
13
16
19

wo
do
wo
do
wo
do
wo
do
wo

02-11-16
24-11-16
14-12-16
26-01-17
15-02-17
09-03-17
29-03-17
20-04-17
10-05-17

Locatie: Oude Raadhuis
Van 19:30 - 21:30

Sport - Toerisme/cultuur
week
week
week
week
week
week
week
week
week

44
47
50
4
7
10
13
16
19

do
wo
do
wo
do
wo
do
wo
do

03-11-16
23-11-16
15-12-16
25-01-17
16-02-17
08-03-17
30-03-17
19-04-17
11-05-17

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.
De volgende bijeenkomst zal over 3 weken plaatsvinden. De dag waarop de werkgroep samenkomt
zal omwisselen tussen woensdagen en donderdagen zodat iedereen een keer kan aansluiten.
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