Verslag Openbare vergadering dorpsraad Ravenstein d.d. 19-2-2019
Aanwezig: Mari van Roosmalen, Fons Giesbers, Gerald van Huisseling, Hein Peeters, Wim
Slebus (wijkcoördinator), Wim Plank (wijkagent), Jacqueline van der Waarden en Theo
Schepens.
Afwezig met bericht: Laura Ansems en Geert van Boxtel (wijkcoördinator)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededeling:
Er is nog een persbericht binnengekomen van waterschap Aa en Maas dat bij Dieden een
stukje dijk is verzwakt. Dit is veroorzaakt door een burcht die dassen in de dijk hebben
gegraven. Daarvoor moet eerst een monumentale schuur worden gesloopt. De
werkzaamheden beginnen 19 februari en zijn 22 februari klaar. Op 25 februari kan het
waterschap vervolgens gaan beginnen met het herstel van de dijk.
2. Spreekrecht voor publiek over niet- agendapunten
Er wenst niemand van dit recht gebruik te maken.
3. Vaststellen van de agenda
Met een kleine aanpassing wordt de voorgestelde agenda aangehouden.
4. Verslag van de Openbare dorpsraadsvergadering van 11 september 2018
Deze worden goedgekeurd. Er wordt nog wel vermeld dat de antwoorden op de destijds
gestelde vragen terug te vinden zijn op de site van de Dorpsraad Ravenstein.
5. Mededelingen van de secretaris
Er zal in 2019 geen kermis zijn in Ravenstein omdat er geen exploitanten waren die hier
wilden gaan staan. Momenteel is er een groep jongeren die in maart samen gaat zitten om
te kijken of er in 2020 wel een kermis kan zijn. De Dorpsraad neemt hier ook aan deel en
andere mensen die mee willen denken zijn ook van harte welkom. Aanmelden kan bij
Jacqueline vd Waarden.
Verder doet Wim Plank (wijkagent) verslag over het jaar 2018. Cijfers zien er goed uit, het
witte voeten traject gaat naar tevredenheid. Om dit project te laten voortbestaan zijn er wel
meer vrijwilligers nodig. Aanmelden kan bij Buurtpreventie Ravenstein, via mail
buurtpreventie.ravenstein@gmail.com

Wat wel een probleem is zijn de vele aanrijdingen op de A50. Dit is wekelijks te doen en
zorgt voor veel problemen. De A50 komt later nog terug op de vergadering en dan komt dit
aan de orde.
6. U wordt bijgepraat over de volgende onderwerpen:
➢ Vidi Reo
De gemeente neemt behalve de Bleek ook de kerk mee in hun onderzoek naar een
nieuwe Vidi Reo. Dit doen ze om ook een alternatief te hebben. Wel is het ook bij de
gemeente heel duidelijk dat de Bleek sterk de voorkeur heeft bij iedereen. Bij de
vorige openbare vergadering kwam dit ook heel duidelijk tot uiting in de stemming.
De kerk heeft grote nadelen wat betreft parkeren, akoestiek en bereikbaarheid. Bij
de Bleek is dit beter te realiseren.
➢ Kerk
De kerk is nu al sinds 2016 gesloten en dat roept natuurlijk vragen op. De locatieraad
heeft pas een vergadering belegd in Vidi Reo aangaande de kerk. De bedoeling is om
de kerk en pastorie te behouden. Dit initiatief moet dan echter wel worden
gedragen door het kerkbestuur en de bewoners van Ravenstein.
➢ Woonwensen
De gemeente Oss gaat in het gebied van de Dorpsraad Ravenstein een
woonwensenonderzoek doen. Dit wordt huis aan huis verspreid voor het verkrijgen
van betrouwbare resultaten naar de behoeftes die er leven onder de bevolking. Ook
aan de jeugd wordt speciale aandacht geschonken want zij zijn een heel belangrijke
doelgroep. Er wordt dan ook gevraagd om hier aan mee te werken want hoe hoger
de respons hoe beter men kan inspelen op de wensen die er leven met betrekking tot
wonen.
Er werden wel een paar kanttekeningen bij geplaatst.
- Komen er ook experts bij en hoe worden de uitkomsten geïnterpreteerd?
- In het buitengebied kloppen de postcodes niet, dit is toch wel erg slordig van de
gemeente. Dit is doorgegeven.
- In het verleden is er ook zo’n onderzoek geweest, maar daar is niks mee gedaan.
Dit onderzoek is uitgebreider en er is ons verzekerd dat eind 2019 alles
uitgewerkt moet zijn.
➢ Woningbouw
De stand van zaken.
Met ’t Kolkske is een begin gemaakt. Sloop begint in mei/juni en na de bouwvak
wordt gestart met de bouw. COOP gaat zeker daarheen!!!
Fase 2 Kolkske gaat ook door.
Met het klooster is binnenkort overleg over de stand van zaken. Blijft het in handen
van Mooiland en willen zij kijken om hier appartementen te realiseren of wordt het
te koop aangeboden. Als dit zo is, dan kan men kijken of men hier wil gaan bouwen.
Intussen zit er geen beding meer op en dat is alleen maar gunstig.

De Dorpsraad gaat samen met ambtenaren van de gemeente langs de diverse
locaties inclusief particuliere initiatieven. Daarna wordt er samen met de gemeente
een plan gemaakt op papier. Tijdsschema is ongewis.
➢ Raadhuis
De diverse partijen die hier aan mee werken hebben een positieve houding en dat is
goed om te zien. Nu zijn ze bezig om de ruimtes in te delen en wordt er gewerkt aan
de samenwerkingsovereenkomst.
➢ Sport
In 2020 start haalbaarheidsonderzoek aangaande binnensport-buitensport. Dit
omdat in 2023 de sporthal technisch is afgeschreven. Op dit moment zijn de
commissies bezig om alles in kaart te brengen.
➢ Mobiliteit
Dit betreft de dorpenweg en de A50.
De Dorpsraad Ravenstein gaat samen optrekken met Herpen en Niftrik omdat ook zij
met de A50 te maken hebben. Intussen is er een brief naar de gemeente gegaan en is
er op 12 maart een overleg. Dit zal o.a. gaan over fijnstof en een andere asfalt laag
i.v.m. geluidsoverlast. In dat overleg worden de wensen duidelijk kenbaar gemaakt.
De al eerder genoemde aanrijdingen zijn ook een groot probleem. Het verlagen van
de snelheid op dit stuk snelweg lijkt hiervoor een goede optie. Hiervoor moet dan
wel een verzoek worden gestuurd naar Den Haag omdat de gemeente Oss in deze
geen partij is!!!!
Ook de problematiek op Dorpenweg is er nog steeds. Momenteel wordt er weer
gekeken of ze de Dorpenweg kunnen afsluiten voor vrachtverkeer (uitgezonderd
bestemmingsverkeer). De aanwezigen hebben het gevoel dat ze aan het lijntje
worden gehouden. Er zijn dossiers zoek en op een aantal vragen komt geen duidelijk
antwoord op. Ook is er nog steeds geen gesprek geweest met aanwonenden na al die
jaren. Dit alles zal worden aangekaart met de gemeente door de Dorpsraad. Verder
zijn de fietspaden langs de Dorpenweg nog niet allemaal vernieuwd. Met name het
stuk tussen Dennenburg en Haren is erg gevaarlijk. Dit jaar wordt daar naar gekeken.
Het één en ander is ook terug te vinden op de website van de Dorpsraad. Als laatste
kwam er nog een vraag om het fietspad vanaf rotonde Ravenstein tot aan het viaduct
2 richting te maken. Ook dit zal worden meegenomen.
➢ Thema avond alcohol en drugs
De Dorpsraad gaat een thema avond houden over alcohol en drugs ergens in
mei/juni. De reden is dat de cijfers aangaande alcohol en drugs vrij hoog waren in
Ravenstein. Deze avond is vooral bedoeld voor jeugd tussen 13 en 18 jaar met hun
ouders. Het wordt een leerzame avond over alle problemen en gevaren die hier mee
samen hangen. Er komt een persoonlijke uitnodiging voor desbetreffende doelgroep
met toelichting.

➢ Wijkbezoeken
Het afgelopen jaar is Huisseling aan de beurt geweest en daar is alles heel prettig
verlopen. Veel is zelf gedaan door de bewoners, maar ook de gemeente heeft
Huisseling de helpende hand toegestoken. Voor dit jaar staan d’n Ong en de Weem
op de planning. Er moet echter wel een klankbordgroep zijn, dus een groep
bewoners die actief willen mee denken en die zelf ook de handen uit de mouwen
willen steken. Als er geen klankbordgroep is, dan gaat het ook niet door.
7. Toegekende subsidies
De volgende subsidies zijn toegekend door de Dorpsraad Ravenstein.
❖ Stichting ''Vrienden van St. Rochus’’ voor avondverlichting van de kapel. Bedrag
€ 862,❖ Stichting ‘’Omroep Walraven’’ voor een nieuwe uitzendcomputer. Bedrag € 800,❖ Sint Nicolaascomité Ravenstein voor de onkosten van strooigoed tijdens de
Sinterklaas intocht. Bedrag € 300,❖ Nieuwe speelplek in Deursen, het Over d’n Dam plein. Bedrag € 500,❖ Soos Madhouse voor het organiseren van een feest t.b.v. het 30 jarig bestaan.
Bedrag € 500,-.
❖ MR Oudergeleding BS Bogaard voor het realiseren van een nieuw speelplein.
Bedrag € 500,-.
❖ VV Ravenstein voor de aanschaf van een nieuwe AED. Bedrag € 500,❖ Zonnebloem afd. Ravenstein e.o. voor de onkosten van een nieuw
marktkraamzeil. Bedrag €281,33.

8. Rondvraag
Er worden regelmatig bonnen uitgedeeld als er op de groenstrook wordt geparkeerd. Hoe
kan dat.
➢ Er mag nu op de weg worden geparkeerd, niet op de groenstrook. Parkeren is vanuit
ProRail, die kijkt of er parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Zeker als er aan
2 kanten wordt geparkeerd van de straat dan wordt het een vrij smalle doorgang
voor vrachtwagens.
De vergaderdata van Herpen en Ravenstein vallen nu soms samen. Dit is niet praktisch.
Zeker voor de aandachtswethouder die niet op 2 plaatsen tegelijk kan zijn.
➢ De datums van Ravenstein lagen al eerder vast. Voor volgend jaar proberen af te
stemmen dat datums niet samen vallen.

Geluidsinstallatie aanpassen in raadszaal. Deze is niet optimaal.
➢ Klopt. We gaan zeker nu nog niet al te veel wijzigen, voordat we weten hoe het
Raadshuis er uit komt te zien in de nieuwe situatie. Daarna wordt de situatie
opnieuw bekeken.
Is het ook bekend welke particulieren er zijn voor woningbouw.
➢ Ja. Deze komen alleen niet allemaal in het openbaar omdat niet alles definitief is.
Ook de gemeente heeft sommige namen.
Er wordt eigenlijk te weinig nieuws verteld naar de aanwezigen en heeft dat dan wel zin.
➢ Ook al wordt er weinig verteld. Als wij nu vertellen hoe alles er bij staat, dan weet
iedereen ook de huidige stand van zaken ongeacht het feit of er iets aan de
situatie is veranderd.
Er waren plannen om een looppad om de gracht te maken. Hoe staat het daar mee. Zou
al mee begonnen zijn.
➢ Ligt wel een voorlopig ontwerp, maar nog niet gereed.
De rotonde bij de basisschool is niet praktisch en erg gevaarlijk. Wordt daar nog naar
gekeken.
➢ Gemeente is er mee bezig. Er komt daar overal nieuwe riolering, dus alles gaat
op de schop daar. De huidige rotonde zal dan gaan verdwijnen.
Bestaat er een mogelijkheid om een 1 richtingsweg te maken bij de Maaspoort ivm
veiligheid. Er gebeuren daar veel bijna ongelukken en het is wachten totdat het fout gaat.
➢ De gemeente weet hiervan, maar is niet van plan om dit aan te gaan passen.
Zolang er geen grote problemen zijn, dan blijft de huidige situatie onveranderd.

9. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit om 21.30 uur de
vergadering.

.

