Notulen openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein d.d. 18-6-2019
Aanw.: Mari van Roosmalen, Hein Peters, Gerald van Huisseling, Laura Ansems en
Theo Schepens (Dorpsraad Ravenstein), Geert van Boxtel (wijkcoordinator),
en Frank den Brok (aandachtswethouder)
Afw.: Jacqueline vd Waarden, Fons Giesbers(Dorpsraad Ravenstein), Wim Slebus
(wijkcoordinator)

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2. Spreekrecht voor publiek over niet- agendapunt
* Er is een platform opgericht door een groep mensen die betrekking heeft op de jeugd
van Ravenstein en omstreken. Hein v Dommelen geeft uitleg hierover. De jeugd wordt
volgens de initiatiefgroep te weinig gehoord, terwijl dat wel de toekomst is. Er is daarom
een startpamflet gemaakt om jongeren meer te betrekken bij de diverse problematiek. Het
moet duidelijk zijn dat de politiek niet meer om hen heen kan en dat hun mening mee
weegt bij de besluitvorming. De initiatiefgroep draagt de stellingen aan om zo discussie te
krijgen. De stellingen worden aangedragen op de website BULDER.NU die binnenkort de
lucht in gaat. De jeugd kan daar mee praten, hun mening geven en stemmen. Na stemmen
is het meteen duidelijk wat de mening is.
* Er is kort geleden een brief verstuurd naar het Bisdom aangaande de problematiek
rondom de Lucia kerk. Op deze brief is een reactie gekomen. Kees Verhoeks, één van de
initiatiefnemers, licht de reactie toe. Het Bisdom onderschrijft de slechte staat van de kerk
en geeft aan dat de kosten voor de restauratie een dermate aanslag op het vermogen van de
parochie is, dat deze door het parochiebestuur niet als verantwoord wordt geacht. De
bisschop gaat om deze reden niet in gesprek omdat hij niks wil toezeggen en geen valse
verwachtingen wil scheppen. Parochie bestuur moet dit zelf regelen. Dus de financiering
zal op een andere manier moeten gebeuren. Het bestuur gaat in gesprek met o.a. het
religieus erfgoed bij de gemeente om te kijken wat zij kunnen betekenen. In de brief wordt
ook aangegeven dat het van belang is dat het parochiebestuur de parochianen er meer bij
gaat betrekken om zo samen tot een oplossing te komen. Wordt dus vervolgd!!!!!!

3. Mededelingen van de aanwezigen
-----4. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt aangehouden zoals voorgesteld
5. Verslag van de Openbare raadsvergadering van 7 mei 2019
Er komen nog een paar aanvullingen op de notulen. Bij de stankoverlast van de
compostverwerking wordt er door de gemeente wel eens gezegd dat het De Heus is die je

ruikt. Dit is zeker niet het geval, maar dit komt toch echt door de compostverwerking. Als
2e werd er gevraagd om bij de rondvraag ook de namen er bij te zetten van degene die een
vraag stelt.
6. Mededelingen van de secretaris
-------7. Mededelingen:
Stand van zaken over de volgende onderwerpen:
Vidi Reo
Staat op een lager pitje vanwege personeelsgebrek. Na de vakantie wordt alles weer goed
opgepakt om zodoende de vertraging tot een minimum te beperken.. De eerste uitkomsten
van het grondonderzoek op de Bleek zijn binnen en die lijken mee te vallen. De Bleek heeft
nog steeds de voorkeur. Frank den Brok geeft nogmaals duidelijk aan dat de gemeente niet
in de kerk gaat investeren als de nieuwe Vidi Reo gebouwd gaat worden op de Bleek.
Kerk en Pastorie
Zie ook punt 2 van deze notulen. Op dit moment is de gemeente beperkt in gesprek met het
parochiebestuur.
Riool overstort Huisseling
Er is een overleg geweest van de gemeente met enkele bewoners. Duiker wordt kleiner en
de gemeente gaat onderhoud doen in plaats van het waterschap. Betreffende overstort kan
er niet veel aan gedaan worden, eventueel regenwater afkoppelen van riolering om dit alles
te ontlasten. De buurt wil meer informatie aangaande waterniveau en onderhoud. Hierover
is een mail gestuurd naar de gemeente. Frank den Brok geeft het ook nog door aan de
betreffende ambtenaar.
Woningbouw o.a. ’t Kolkske, Klooster, Hooghuis
Sloop bij oude brandweerkazerne gaat nog voor de bouwvak beginnen. Op 27 juni
commissievergadering over ‘t Kolkske in de gemeenteraad. Dan wordt het gewijzigde
bestemmingsplan vastgesteld. Hierna kan er nog 6 weken bezwaar worden aangetekend.
Afhankelijk daarvan kan er worden begonnen met het project.
Mooiland is bezig om een plan te ontwikkelen met betrekking tot het klooster. Het
parkeerprobleem moet daar zeker bij worden meegenomen.
Bij Hooghuis zijn er verregaande plannen voor 20 woningen met behulp van een
ontwikkelaar.
Sport
Er is een sportraad in oprichting met diverse verenigingen uit o.a. Ravenstein, Overlangel
en Demen. Doel is om de samenwerking te bevorderen en om te kijken of de verenigingen
elkaar kunnen versterken door die betere samenwerking. Een ander doel is om als 1 blok te
kunnen optreden richting gemeente aangaande bijvoorbeeld de problematiek van de
sporthal.

Thema-avond, Alcohol en Drugs
Deze is definitief vastgesteld op 11 september in Vidi Reo. Nadere informatie volgt nog..

8. Toegekende subsidies
De volgende subsidies zijn toegekend:
25 Jarig jubileum feest ‘’De Valkenburcht’’ Ravenstein
€ 150,Dorpsfeest Dieden
€ 150,Boek ‘’Martiaal en theatraal – De Jezuïeten in Ravenstein 1643-1772’’ € 500,9. Geert Kloosterman van Brabant Water komt uitleg geven over het
vernieuwen van het Waterleidingnet in het dorpsraadgebied Ravenstein
In Ravenstein wordt er in week 34 gestart met het vervangen van 1500 meter waterleiding.
Hoe ouder de waterleiding is, hoe meer storingsgevoelig alles wordt. Om deze problemen
en om de te verwachten arbeidspiek nationaal gezien voor te zijn wordt er nu al op grote
schaal begonnen met het vervangen van de waterleiding. Alles samen gaat het project
ongeveer 6 maanden duren. Per dag gaat een gedeelte open en dit stuk wordt geheel
afgewerkt zodat de overlast beperkt blijft. Er zal op diverse manieren gecommuniceerd
worden over alles wat met dit project te maken heeft. Denk aan advertenties, brief,
inloopuurtje etc. Brabant Water haalt straatwerk er uit, de gemeente legt het weer terug. De
presentatie komt ook op de site van de Dorpsraad te staan.
10. Uitleg over de inrichting van het Raadhuis door Annemieke Verstraten
(projectleider gemeente Oss) en de initiatiefnemers van het Raadhuis
(Donato’s , TIR, Heemkundekring Ravenstein en St Barbaragilde)
Het plan is nagenoeg rond wat betreft exploitatie en samenwerking tussen alle partijen.
Doelstelling is om een sluitende begroting te krijgen voor het Raadhuis. Met de opgestelde
businesscase kan het Raadhuis behouden blijven met toegankelijke publieke functie in
combinatie met horeca/retail. De indeling van het gebouw is al bekend in grote lijnen. De
gemeente blijft eigenaar van het pand en zal dit gaan verhuren. Alle informatie wordt nu
verwerkt tot een plan en dit wordt na de zomer ter goedkeuring aan de gemeenteraad
aangeboden. Als zij positief besluiten, dan kan er worden begonnen met de uitvoering van
het plan.
11. Rondvraag
Wanneer is de volgende Dorpsraadvergadering en op welke locatie als Raadhuis weg gaat.
Dit is voor nu de laatste openbare vergadering. Na de vakantie komt er weer een nieuw
schema en de vergaderingen vinden gewoon plaats in het Raadhuis. Pas als er wordt
begonnen met de verbouwing dan gaat er worden gezocht naar een andere locatie. Voor
volgend seizoen worden de openbare vergaderingen van Herpen en Ravenstein beter op
elkaar afgestemd omdat deze dit seizoen af en toe gelijktijdig waren en dat is geen ideale
situatie.
Frank den brok: E-fiber komt met een actie om overal gratis glasvezel aan te leggen en dit
geldt ook voor het buitengebied. Momenteel zijn ze bezig in Geffen. Als er in een bepaald
gebied meer als 30 % deelname is, dan kan er worden gestart met de aanleg. Het is
misschien nuttig om te kijken of dit gelijktijdig kan met het waterleidingnet van Brabant
Water in de gebieden waar de waterleiding vervangen gaat worden.

12. Sluiting

Op het einde werd er nog afscheid genomen van Dorpsraadlid Laura Ansems die moet
stoppen met haar bezigheden voor de Dorpsraad vanwege een verhuizing naar Haren. De
voorzitter bedankte haar tot slot nog voor de prettige samenwerking.

