Verslag Dorpsraad Ravenstein
Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein
Datum
Aanvang
Locatie

:
:
:

dinsdag 4 februari 2014
20.00 uur
Raadhuis, St. Luciastraat 2, Ravenstein

Leden dorpsraad

:

Adviseurs
Belangstellenden
Notuliste
Genodigden
Afwezig (m.k.)

:
:
:
:
:

:
K. Sutherland
(voorzitter), G. Harbers, W. Kuijpers, P. Spanjers,
P. Vermeulen
W. van Hoogstraten en J. Holl
circa
: 50 personen
L. van der Voet
M. Arts, N. Stein en B. Velthausz (bij agendapunt 6)
J. van
: der Waarden en H. Cornelissen

1.

Opening
De voorzitter opent als nieuwe voorzitter van deze dorpsraad om 20.05 uur de vergadering en
heet iedereen van harte welkom. Bij agendapunt 5 komt de nieuwe samenstelling van de
Dorpsraad aan de orde.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht voor publiek over niet-agendapunten
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vaststellen verslag openbare vergadering 10 december 2013
Dit verslag wordt niet behandeld en zal nogmaals worden geagendeerd voor de vergadering op
1 april.

5.

Installatie nieuw dorpsraadlid Parry Vermeulen
De voorzitter introduceert het nieuwe Dorpsraadlid Parry Vermeulen en heet hem van harte
welkom. Hierop aansluitend doet zij een oproep aan belangstellenden om zich kandidaat te
stellen voor de in november te houden verkiezingen van de Dorpsraad.

6.

Toelichting van M. Arts (gemeente Oss) over het nieuwe evenementenbeleid Ravenstein
De voorzitter heet de dames Arts en Stein en de heer Velthausz van de gemeente Oss van
harte welkom. Zij deelt mee dat na de presentatie het publiek in de gelegenheid wordt gesteld
om in groepjes te discussiëren het veranderende beleid.
Mevr. M. Arts geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een toelichting op het
evenementenbeleid. Zij refereert aan de in september 2013 gehouden bijeenkomst van wijk- en
dorpsraden waarin het nieuwe evenementenbeleid is toegelicht. De Dorpsraad Ravenstein was
daarbij niet vertegenwoordigd, en heeft in plaats daarvan gevraagd om dit in deze openbare
vergadering aan de orde te stellen.
De presentatie is binnenkort te vinden op de website van de Dorpsraad. In haar presentatie legt
mevr. Arts uit dat de rol van de gemeente vooral faciliterend is en dat de gemeente
organisaties ondersteunt met subsidies. Het evenementenbeleid krijgt vanaf 1 april een andere
invulling. Het idee is om de subsidies voor een periode van vier jaar vast te stellen. Dit geldt
zowel voor kleine als grote evenementen. Daarnaast zal het toekennen van de meest gangbare
subsidies voortaan door de Dorpsraad gebeuren. Met als uitgangspunt dat organisaties één
loket hebben. Er zullen minder regels zijn en de administratieve lasten zullen voor de
organisatie en voor gemeente worden beperkt.
De gemeente Oss wil zich meer bezig houden met evenementen die risicovol zijn en wat minder
met evenementen die belastend zijn. Evenementen die nu belastend zijn komen op een
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jaarkalender, waarvan iedereen kennis kan nemen. Voor Ravenstein is nu van toepassing:
tussen twee belastende evenementen moet een rustperiode van 3 weken zitten. Er mogen
binnen de grachten maximaal 9 evenementendagen per jaar zijn en een evenement mag
maximaal 3 dagen duren.
De gemeente wil graag sturen op de veiligheid. In de regio is daarvoor een risicoscan
ontwikkeld waar men heel snel kan zien waar op gelet moet worden als het gaat om veiligheid
(soort publiek/alcohol of drugsgebruik/doelgroep/toegankelijkheid hulpdiensten). Ook wanneer
er sprake is van overlast wil de gemeente graag die zaken regelen die nodig zijn. Maar vaak is
het nodige al door de organisatie zelf heel goed geregeld, waarbij de gemeente zich dan
afvraagt of zij hierin nog verder een taak heeft. Het is echter moeilijk om hierin een grens te
bepalen.
Hierover wil de gemeente vanavond de mening van het publiek horen. Hierbij ook rekening
houdend met naleving van vergunningen en de taken die de gemeente erbij heeft gekregen
v.w.b. bewaking naleving drank- en horecawet. Ook dit wordt in de discussie betrokken.
Vragen vanuit de zaal:
V: Wat verstaat de gemeente onder overlast?
A: Ervaring van bewoners. Dat is subjectief. Bij het ene evenement is dat de geluidsoverlast
en bij het andere evenement parkeren.
V: Er zijn ook evenementen waarvoor je geen vergunning hoeft aan te vragen en ook niet
belastend zijn en dus niet op de jaarkalender staan. Zoals het Gregoriaans festival dat in de
kerken plaatsvond en wel op dezelfde datum als de Maasmarathon. De Maasmarathon was
wel gemeld. Dit evenement kwam in het vaarwater met het Gregoriaans Festival. Zou het
niet beter zijn dat ook evenementen zoals het Gregoriaans festival bekend moeten zijn bij
de gemeente?
A: De gemeente Oss is inderdaad niet op de hoogte van alle evenementen en hoopt dan dat
het e.e.a. onderling opgelost wordt. Dit is iets wat mevr. Arts zeker meeneemt.
V: Is de verplichte drie weken rust een verplichting? In goed onderling overleg tussen twee
verenigingen vinden bijvoorbeeld met een tussenpauze van 2 weken evenementen plaats.
A: De regel van 3 weken rust is er nu maar is bespreekbaar voor het nieuwe beleid.
Stelling: gemeente heeft taak bij risicovolle evenementen. Een aantal evenementen kan
geregeld worden door de gemeente. Welke zaken zijn voor de bewoners: de rustweken,
tot hoe laat duurt het evenement, parkeren?
V: Geldt de rustperiode alleen voor alleen de kern Ravenstein?
A: Ja, maar als de evenementen ver van elkaar verwijderd zijn (buitengebied en kern) is het
minder een probleem.
V: Risico versus overlast, bedoelt u daarmee risico’s voor de openbare orde?
A: Ja, voor bereikbaarheid hulpdiensten bij bijv. een sportevenement, Ravenstein bij
kaarslicht. Maar kan ook zijn bij doelgroepen waar veel alcoholgebruik is.
V: Evenementenbeleid is van de gemeente Oss met een kleine nuance binnen de grachten van
Ravenstein. In verband met de aspecten die ter discussie worden gesteld wil vragensteller
graag het proces weten, of de bewoners inspraak hebben enz.
A: In eerste instantie in organisatoren in hele gemeente en met wijk en DR gesproken. Op
aantal plekken wat intensiever gedaan. Daarna volgt een concept beleid; College B en W
neemt dan een besluit. Daarna kan iedere burger nog inspraak hebben op de beleidsnotitie.
Maar de gemeente wil vooraf weten wat de bewoners ervan vinden. Streven is op 1 april
het college een besluit neemt over het nieuwe beleid.
V: Houdt u ook rekening met incidentele evenementen in het vast te stellen beleid. Advies om
toch een keer met individuele organisatoren te praten.
A: Lastig om iedereen persoonlijk te spreken. Daarom juist een flexibeler beleid.
V: Als er een evenement is, is dat dikwijls op de Benedenbleek, maar er wordt nooit een
alternatief geboden om te parkeren. Weliswaar tot 00.00 uur bij de Heus maar daarna gaat
de poort dicht. Er is ook een grasveld naast de Benedenbleek wat een alternatief zou zijn
voor parkeren.
A: De voorzitter stelt voor dit soort vragen in de discussie te voeren.
V: Algemene vraag: digitale loket: nu kan je een formulier dat in pdf vorm beschikbaar is
alleen uitprinten, invullen en via de post opsturen. Is dit niet anders mogelijk?
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A: Dit is een wens die de gemeente zelf ook al heel lang heeft, maar dit schijnt niet al te
gemakkelijk te zijn. Dit heeft de aandacht.
VVervolgens wordt in drie groepen uiteen gegaan om een aantal probleemstellingen te
bespreken. Hieruit komt het volgende:
Discussiegroep N. Stein:
- Uit deze groep kwam niet de behoefte dat de gemeente regels moet gaan vastleggen of
zaken dient te beperken.
- Parkeren beter faciliteren tijdens evenementen.
- Meer samenwerking tussen de organisatoren.
- Spreiding van evenementen en het vaststellen van een datum. De vraag is of dit een taak is
van de gemeente of dat een ieder zelf een agenda beheert.
- Bereikbaarheid van het stadje is ook een knelpunt omdat vaak al daags voor een evenement
wordt opgebouwd. Opbouwtijd zo kort mogelijk; bereikbaarheid voor bewoners moet mogelijk
zijn.
Discussiegroep M. Arts:
- Parkeren/handhaven op parkeren
- Geluidsoverlast
- Rustperiode van 3 weken tussen evenementen en dan kijken naar soort evenement
- Eindtijd evenement van belang
- Hoeveel klachten zijn er nu eigenlijk? Welk type klachten en de hoeveelheid ervan. Mevr.
Stein antwoordt dat er nauwelijks klachten zijn over evenementen in Ravenstein omdat het
nu goed is gereguleerd. Dit heeft ook te maken met de goede communicatie tussen
organisatoren. De vraag is of wanneer de regelgeving los wordt gelaten, of dat zo blijft. Het
voorstel om na een jaar te evalueren wordt overgenomen.
Discussiegroep B. Velthausz:
- Evenementenkalender handhaven.
- Dig. aanvraagformulier
- Meerjarenvergunning voor bijv. optochten
- Parkeren en dan met name alternatieve locatie voor zowel bezoekers als bewoners.
- Eindtijd: belangrijk om te weten dat er een eindtijd is d.z.w. eindtijd muziek en
eindtijd/uitloop evenement.
- Discussie over waar die belasting is, in de binnenstad, belasting afstand van woningen.
De voorzitter merkt ten slotte op dat we trots mogen zijn op de organisatoren van fantastische
projecten, zoals bijvoorbeel Sungrooves, 650 jaar Ravenstein. Het verloopt altijd goed.
Compliment van de Dorpsraad gevolgd door een applaus vanuit het publiek.
7.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

8.

Subsidieaanvragen en verder mededelingen
Er zijn geen subsidieaanvragen ingediend. Daarna wordt het woord gegeven aan de heer J. Holl.
- Onlangs is er een klacht binnengekomen over het voetpad op de dijk ter hoogte van De
Heus. De gemeente neemt dit in behandeling. In de winterperiode kan er niet gewerkt
worden van het Waterschap tussen 1 oktober en 1 april. Naar waarschijnlijkheid wordt het
voetpad in april aangepakt.
- Eind vorige week/begin deze week zijn brieven rondgestuurd waarin bewoners in het stadje
en in De Hoge Graaf per 1 maart 2014 een bezoekerspas of digitale parkeerpas kunnen
aanvragen.
Vanuit het publiek wordt hierop gereageerd dat het bezoekerspasje niet is besproken in de
Dorpsraad of in de klankbordgroep. Dit betekent dat er op hoogtijdagen en in de
weekenden meer geparkeerd wordt in het stadje. Tot nog toe moesten gasten naar de Bleek.

3/4

Verslag Dorpsraad Ravenstein
Spreker vindt het vreemd dat dit zo wordt geïntroduceerd.
De heer Holl deelt mee dat het model van Oss is overgenomen. De huidige regeling was zo
dat de huidige parkeerkaart ook door bezoeker kon worden gebruikt. Nu is parkeermodel van
Oss overgenomen, dus ook de bezoekerspas maar daar wordt zeer sporadisch gebruik van
gemaakt. Een bezoeker kan kiezen uit twee mogelijkheden: of de bezoeker parkeert buiten
het stadje of de bezoeker vraagt tegen kosten een bezoekerspasje aan. Voor een aantal
mensen een verbetering, maar de verwachting is dat deze bezoekerspas zeer beperkt
gebruik zal worden. Met de parkeerpas Oss kan je maar één auto gezet worden en in
Ravenstein 4 auto’s op een pas. De bezoekerspas is wel nieuw.
9.

10.

Rondvraag
- Opmerking vanuit het publiek: het huidige parkeerbeleid gaat uit van een aantal extra uit te
breiden parkeerplaatsen in de uiterwaarden wat nooit gerealiseerd is, waardoor je in feite bij
drukke dagen parkeerplaatsen tekort komt.
Volgens de heer Holl is er een telling gedaan hoeveel Ravenstein er nodig zijn en hoeveel er
zijn, inclusief de loswal. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een overschot aan
parkeerplaatsen is. Volgens de vragensteller is het afhankelijk van de tijd waarop je gaat
tellen. In de wijk Schonenberg is namelijk enige tijd geleden een opknapplan gedaan en de
parkeerplaatsen geïnventariseerd totdat er ’s avonds om 23.00 uur geteld werd. Volgens de
heer Holl is dit inderdaad afhankelijk van de telling, maar ook hoe het beleid hierin is. In
bestaande woonwijken is dat als volgt: er moet een parkeerdruk zijn ook bijv. om 23.00 uur.
Als er dan minder dan 95% niet bezet is, dan acht het college er geen parkeerdruk
aanwezig. In de meeste bestaande woonwijken geldt 1 of 1 ½ auto per woning, waaraan de
gemeente niet aan kan voldoen vandaar de norm van 95%. Men vindt daarnaast dat een
bewoner in woonwijken binnen 100 meter een parkeerplek moet kunnen vinden.
- Blijft de tijdsduur in de Marktstraat 1 uur of wordt dat 2 uur?
De heer Holl deelt mee dat dit nog moet worden veranderd in 2 uur. De opdracht ligt er.
Daarnaast wordt de bebording wordt aangepast en bij iedere parkeerplek wordt een P-teken
gelegd.
Sluiting
De voorzitter wijst het publiek op twee belangrijke thema vonden:
o
op 1 april de voorzieningenkaart en
o
op 6 mei een thema avond over veranderende zorg- en zorgcoöperaties.
De voorzitter bedankt de sprekers voor hun inbreng en het publiek voor de grote opkomst. De
vergadering wordt om 21.40 uur gesloten.

Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 1 april 2014.
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