Verslag openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein
Datum
Aanvang
Locatie

: dinsdag 11 september 2018
: 20.00 uur
: Raadhuis, Ravenstein

Leden dorpsraad
Adviseur
Wethouder
Wijkagent

: M. van Roosmalen, G. van Huisseling, Th. Schepens, F. Giesbers, L.
Ansems, J. van der Waarden, H. Peters
: W. Slebus, G. van Boxtel (afwezig)
: F. den Brok
: W. Plank

Belangstellenden

: ±40

Notulist

: E. Mommersteeg

1. Opening
De voorzitter, Mari van Roosmalen, opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
2. Spreekrecht voor publiek over niet- agendapunten
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
3. Vaststellen van de agenda
Functie Dorpsraad
− Vertegenwoordigen van alle inwoners binnen het gebied van de Dorpsraad
Ravenstein (Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en
Ravenstein)
− Inwoners van de Dorpsraad Ravenstein aanmoedigen en stimuleren om
initiatieven te realiseren
− Verbindende factor te zijn tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners
en de gemeente
4. Presentatie nieuwe dorpsraadleden
Mari van Roosmalen
− Voorzitter
− Aandachtsdorpsraadslid Huisseling
Laura Ansems
− Vicevoorzitter
− Aandachtsdorpsraadslid DDDDN
− Economische zaken
− Jeugd en Onderwijs
− Migranten
Fons Giesbers
− Vicevoorzitter
− Aandachtsdorpsraadslid Ravenstein
− Ruimtelijke Ordening, wonen en accommodaties
− Openbare Ruimte
Hein Peters
− Aandachtsdorpsraadslid Ravenstein
− Sport algemeen
− Economische Zaken
− Infrastructuur (o.a. A50, Dorpenweg)

Theo Schepens
− Secretaris (plaatsvervangend)
− Penningmeester (plaatsvervangend)
− Burgerparticipatie
− Aandachtsdorpsraadslid DDDDN
− Sport algemeen
− Zorg
Gerald van Huisseling
− Cultuur en recreatie
− Aandachtsdorpsraadslid DDDDN
− Natuur en Milieu
− Migranten
5. Presentatie programma 2018-2022
1. Woningbouw
2. Ontmoeten
3. Ravenstein* op de kaart zetten en houden
4. Communicatie en publiciteit
5. Jeugd
6. Sport
7. Mobiliteit
* Met Ravenstein wordt bedoeld het gehele dorpsraadgebied (Demen, DeursenDennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein)
1. Woningbouw
− Uiterlijk per 1-1-2024 minimaal 140 woningen gebouwd of in uitvoering voor de
kern Ravenstein.
− Uiterlijk 1-7-2019 eerste woningen / winkels in De Kolk in aanbouw.
− Inbreidingslocaties in onderzoek: -De Bleek (boven-bleek); -van Kesselplaats/Vidi
Reo; -Middingstraat / Hooghuislyceum.
− Klooster St. Luciastraat Ravenstein
2. Ontmoeten
− Verenigingen bezoeken
− Inloopspreekuur
− Bewonersgroepen
− Burgerparticipatie
− Vidi Reo
− Burgeracties
3. Ravenstein op de kaart zetten en houden
− Toerisme (T.I.R.)
− Initiatieven ondersteunen
4. Communicatie en publiciteit
− De communicatie tussen gemeente, de Dorpsraad en bewoners van Ravenstein te
verbeteren.
− De zichtbaarheid van de Dorpsraad voor de bewoners van Ravenstein.
5. Jeugd
− Creëren van een positief klimaat .
− Ondersteunen en behouden van activiteiten voor jongeren.
− Betrokkenheid vergroten van jongeren bij ontwikkelingen en activiteiten in
Ravenstein

6. Sport
− Initiatieven ondersteunen omtrent binnen en buitensport
7. Mobiliteit
− Dorpenweg
− A50
− Parkeren
6. Voorstellen aandachtwethouder Frank den Brok
Aandachtswethouder voor de dorpsraad Ravenstein is Frank den Brok. Frank stelt
zich voor aan de aanwezigen.
7. Voorstellen wijkagent
Wim Plank is de wijkagent voor de kernen van Ravenstein en Herpen.
Criminaliteitscijfers 1e helft 2018:
- Woninginbraken: Ravenstein 2, DDDDN 1
- Diefstal brom(fietsen): Ravenstein 1
- Vernielingen: Ravenstein 14, Huisseling 2
- Geweld | ruzie | twist: Ravenstein 33, Huisseling 1, DDDDN 2
- Overlast jeugd: Ravenstein 2
- Diefstal auto: Ravenstein 3
- Diefstal a/u auto: Ravenstein 19, DDDDN 1
Voetjesproject
Momenteel zijn er 12 vrijwilligers die meedoen aan het Voetjesproject. Harry Hattink
heeft hiervoor de planning overgenomen. Voor de maanden november, december,
januari en februari volgen weer data voor het Voetjesproject. Voor het voetjesproject
worden nog nieuwe vrijwilligers gezocht.
De witte voetjes maken in veel gemeenten onderdeel uit van de integrale aanpak
van woninginbraak. De gemeente/politie laat papieren flyers in de vorm van een
schoenafdruk achter bij woningen en in bergingen waar zij openstaande of niet
afgesloten ramen of deuren aantreft. Op de flyer staat de waarschuwing: "Deze
schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn". Het doel van deze acties is om
mensen bewust te maken van het risico op insluiping als ramen en deuren niet goed
zijn afgesloten.
8. Informeel gesprek met aanwezigen over het plan van aanpak/prioritering
2018-2022
Gestelde vragen|opmerkingen door aanwezigen:
Woningbouw:
- Woningbouw! Sinds Ravenstein bij Oss kwam is nauwelijks iets gerealiseerd.
- Waarom zijn er nog geen plannen voor de Mavo locatie?
- Waarom geen nieuwe woonwijk met 250 woningen?
- Wat wordt bedoelt met “Bovenbleek” als locatie woningbouw?
- Wie lost het probleem klooster op? (Maasland niet blijkbaar)
- 140 woningen voor 1/1/2024: Kan dit wel via inbreiding of wordt er nu
daadwerkelijk wel gemaakt van een grotere uitbreidingslocatie voor kern
Ravenstein?
- Stand van zaken m.b.t. de Bolwerk route o.a.: verbinding Landpoortstraat | Vidi
Reo – doortrekken gracht bij Polleskespad?
- Luister meer naar 40 ± zeer ondernemend. Locatie …..
- Alleen Fons staat in deze club.
A50:
- Geluid is gedeeltelijk onzin. Fijnstof …. Zeer gevaarlijk…
- A50 problematiek (Hendrik Hoeksema)

-

Wat zijn de plannen voor de geluidsoverlast
Intensiteit metingen per uur fijnstof. Wat is de actie hierop?

Overig:
- Hebben wij over 5 jaar nog voorzieningen zoals bakker, slager, …… bibliotheek en
station?
- Ambitieus prima of blijft het bij woorden?
- Verlichting pad Bleek richting Vidi Reo?
- Adres (mail) waar men kleine klachten kan melden toegankelijkheid stadje?
- Parkeren station
- Fietspad Dorpenweg, wanneer wordt dit gemaakt?
- Drempel Dorpenweg, overlast, geluid, enz.
- Asfalt Stationspad slecht begaanbaar
- Beheerder Vidi Reo
- Verlichting kerken ziet er goed uit. Kerk Demen is de hele nacht verlicht en kerk
Deursen maar tot 23.30 uur. Wat is de reden?
- Worden bewoners geïnformeerd i.v.m. de R.K. kerk en de pastorie? Gaat het dicht
of komt er iets in wat niet strookt met de omgeving?
Wethouder Den Brok geeft aan dat er woningbouw eerst gekeken wordt naar inbreiding
voor uitbreiding.
8. Toegekende subsidies
Er zijn subsidies toegekend aan de Scouting, AED kast en voor de Halloweentocht in
de Roesterd|Kromland|Dorskamp.
9. Rondvraag
10. Sluiting
De voorzitter sluit om 21:15 uur de vergadering.

