Verslag Dorpsraad Ravenstein
Verslag van de openbare vergadering van Dorpsraad Ravenstein
Datum
:
2 oktober 2012
Aanvang
:
20.00 uur
Locatie
:
Raadhuis, St. Luciastraat 2 te Ravenstein
Leden dorpsraad

:

Adviseurs
Belangstellenden
Notulist gemeente Oss
Genodigden
Afwezig (m.k.)

:
:
:
:
:

G. Harbers, W. Kuijpers, P. v/d Maas, K. Michels, M. Thoonen en J. v/d
Waarden
W. van Hoogstraten
Ongeveer 20 personen
J. Heesbeen
Wethouder Peters en H. Renders (bestuur regiotheater)
H. Cornelissen, T van Hooff, S. Holthuis, G.J. Koekkoek en M. Poels

1.

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
Agendapunt 6 wordt voor agendapunt 5 behandeld.

3.

Spreekrecht voor publiek over niet- agendapunten
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht.

4.

Vaststellen verslag Dorpsraad Ravenstein van 17 april 2012.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Presentatie stichting regiotheater Land van Ravenstein over de auditie “Elsa van Brabant”
(toelichting van Henriëtte Renders).
Het succes van “de Vloek van Ravenstein” krijgt een vervolg met de productie “Elsa van
Brabant”. In september 2013 zijn hiervan tien opvoeringen gepland. 'Elsa van Brabant' wordt
een muziektheaterspektakel in de open lucht op het water in Ravenstein. Het verhaal is
gebaseerd op bronnen uit de vroege middeleeuwen, die onderdeel zijn van vertellingen over de
zoektocht naar de heilige graal.
Het theaterstuk omvat onderwerpen als macht, onmacht, corruptie en onvervuld verlangen van
de liefde. De schrijver krijgt alle vrijheid voor het schrijven van het script. De voorstelling begint
met de fantasie van de schrijver vanuit historische feiten. Het theaterstuk wordt een moderne
versie van een oud verhaal, half gesproken en half gezongen en speelt zich af op het water.
Het script wordt geschreven door Erik Karel de Vries en de muziek door Mark van Platen. Regie is
in handen van Rob Beumer en het toneelbeeld wordt ontworpen door Wim Wijnakker, die
tevens artistiek leider is.
Om deze muziektheaterproductie te kunnen maken zoekt de stichting Regiotheater Land van
Ravenstein uit de amateurwereld spelers, muzikanten, zangers en productiemedewerkers. Eind
2012 starten de repetities.
Stichting Regiotheater Land van Ravenstein ontvangt een totaalbedrag van € 50.000,-- subsidie
afkomstig van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, en van het Buurtcultuurfonds 2018
Brabant. Het laatstgenoemde fonds richt zich op projecten die bijdragen aan ontmoeting,
samenwerken en samenleven. De projecten zijn er op gericht om bij te dragen aan een
succesvolle kandidatuur van BrabantStad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.
Verzoek aan de stichting één maal met de besturen van de verenigingen te spreken waarvan
leden deelnemen aan de productie. Tijdens de opvoering van “de Vloek” is nogal wat openbaar
terrein beschadigd. Gelieve bij de opvoering van het nieuwe stuk hier rekening mee te houden.

6.

Inventarisatie terugkoppeling van de gesprekken over de leefbaarheid van de jeugd (12-16
jaar)
De presentatie is als bijlage toegevoegd.
Om een inzicht te krijgen hoe het is gesteld met de leefbaarheid voor de jeugd in Ravenstein zijn
interviews afgenomen onder de jeugd, hun ouders en besturen van diverse verenigingen. Hier
zijn een vijftal knelpunten uit voortgekomen. Een centraal meldpunt met een overzicht van alle
activiteiten voor de jeugd, een goede uitgaansgelegenheid en een goede opslagruimte voor
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vrijwel alle organisaties zijn de belangrijkste knelpunten.
Een beter contact met de gemeente, extra mogelijkheden voor voetbal en skaten en de sporthal
eenvoudiger huren zijn als verbeterpunten aangedragen.
Een cursus BHV of sociale hygiëne voor de vrijwilligers, een website voor de jeugd met alle
activiteiten en duidelijkheid over de mogelijkheden van maatschappelijke stages in Ravenstein
zijn de belangrijkste suggesties. Het ligt in de bedoeling om een aantal van bovenstaande
punten binnen afzienbare tijd aan te pakken.
Een bestuurslid van soos Madhouse geeft aan dat de soos voornemens is vier maal per jaar een
avond voor de jeugd te organiseren. In november willen ze hiermee gaan proefdraaien.
Tienersoos Pulsario gaat ook weer activiteiten organiseren voor de jeugd.
Op het gedeelte van de Bleek wat nu is uitgegraven worden de skate toestellen geplaatst die
eerder op de parkeerplaats stonden. Bij het asfalteren van de parkeerplaatsen op de Bleek wordt
de skateplek meegenomen.
Voor meer contact met de gemeente kunnen jongeren zich aanmelden bij de jongerenraad van
de gemeente Oss. De jongerenraad heeft wekelijks een gesprek met wethouder Peters. De
jongerenraad wordt gevraagd volgende vergadering aanwezig te zijn om uitleg van hun
activiteiten te geven. De heer Peters informeert bij de jongerenraad voor een link op de website
dorpsraad Ravenstein naar de jongerenraad. Om een oproep voor nieuwe leden voor de
jongerenraad op de website van de dorpsraad te plaatsen, dient contact met de jongerenraad
worden opgenomen.
De heer Peters neemt contact op met het centrum voor Jeugd en Gezin om te informeren wat de
kosten zijn van een cursus BHV en sociale hygiëne voor een grotere groep mensen. Zodra hij de
informatie heeft ontvangen koppelt hij dat terug aan de voorzitter van de dorpsraad.
Een website gekoppeld met alle activiteiten voor de jeugd en de maatschappelijke stages is een
activiteit welke juist door de dorpsraad kan worden opgenomen volgens de heer Peters. Via een
link of een apart kopje jeugd. De website Mas4You is een site waarop leerlingen
maatschappelijke stages kunnen zoeken. Het Hooghuis lyceum in Ravenstein is bezig om de
website van Mas4You te koppelen aan de school zodat het voor de leerlingen als voor de
verenigingen makkelijker wordt om gericht te zoeken.
7.

Verslag van de wijkschouw Deursen-Dennenburg op 12 september 2012.
Tijdens de wijkschouw zijn de knelpunten in Deursen-Dennenburg besproken. De verlichting
op het stationspaadje was een hot item. Het paadje wordt veel gebruikt en door het feit dat het
hier helemaal donker is vindt men dit gevaarlijk.
De aanwezige bewoners hebben een enquête ingevuld. Na inventarisering van de enquête
wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd. De uitslag van de enquête en de datum van de
vervolgbijeenkomst worden gepubliceerd in het nieuwsblad “Over den Dam”. Bekeken wordt
hoe de knelpunten concreet kunnen worden opgelost.
Verzoek om aandacht voor de heg bij Voet. Door het slechte uitzicht zijn de fietsers niet goed te
zien. Mevrouw van der Waarden zal navragen of de heg van de gemeente is.

8.

Ingekomen stukken en mededelingen
–
De heer van Erp is bezig met een onderzoek naar veiligheid in de wijk. Als de resultaten
bekend zijn komt hij deze toelichten tijdens een dorpsraadsvergadering.
–
Zaterdag 22 september is de Mavowijk opgeleverd naar aanleiding van de
werkzaamheden die er hebben plaatsgevonden.
–
De volgende dorpsraadsvergadering vindt plaats op dinsdag 6 november in Vidi Reo en
zal in zijn geheel over woningbouw gaan.
Subsidieaanvragen
Dorpsraad Ravenstein heeft een AED geschonken aan het huis van ontmoeting in Over
–
den Dam.
–
Voor het opknappen van een veldje is € 150,00 geschonken
–
Voor de witte zwanen, welke uitgezet zijn in de gracht, heeft de dorpsraad € 150,00
bijgedragen.
–
Dorpsraad Ravenstein heeft € 100,00 subsidie verstrekt voor het buurtfeest in de M. van

9.
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–
–

der Veldenstraat.
Aan jeugdwerk DDDD is € 775,00 subsidie toegekend voor het veertig jarig bestaan.
Voor het eindfeest van de Mavowijk heeft de dorpsraad € 500,00 bijgedragen.

10.

Rondvraag
–
Een bewoner vraagt hoe het mogelijk is dat het bedrijf van Hoeks zowel een agrarisch als
een vrachtwagenbedrijf kan zijn.
De dorpsraad zal het navragen en koppelt dit terug.
–
In het portaal van de Rabobank hangt een AED. Waar blijft deze als de Rabobank gaat
sluiten?
Voor de AED moet een nieuwe plek worden gevonden volgens de voorzitter.
–
Is het mogelijk bij de Heus een bord te plaatsen voor vergunning parkeren? De situatie is
nu onduidelijk voor de meeste mensen. De parkeervakken zouden zichtbaar worden
gemaakt, maar is nog niet uitgevoerd. En verzoek om het stukje bij de Moriaan
éénrichtingsverkeer te maken.
Binnenkort vindt de evaluatie van het parkeerbeleid plaats. Bovengenoemde punten
worden daarin meegenomen.
–
Wat is het nut van een parkeerkaart bij het pont.
Deze vraag wordt ook meegenomen met de evaluatie van het parkeerbeleid.

11.

Sluiting
Voordat de voorzitter de vergadering sluit richt hij het woord aan Miranda Thoonen. Wegens
een verhuizing is ze noodgedwongen afscheid te nemen als dorpsraadslid van Ravenstein. Hij
wenst Miranda samen met haar gezin veel geluk in Nijmegen.
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.

Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de dorpsraadsvergadering van 6 november 2012. Deze
vergadering zal in zijn geheel in het teken staan van woningbouw en vindt plaats in Vidi Reo.
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