Plaatselijk Belang Ravenswoud
Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 12-11-2015

Aanwezig:

Afgemeld:

bestuur: voorzitter A. Heys, secretaris E.E. van Beek, penn.mr T. v.d. Hoek,
R. v.d. Velde; 23 leden;
Wethouder S. de Boer; namens de gemeenteraad de heren H. Dongstra (OB),
J. Nijboer (PvdA), E. Bouma (VVD) en S. van Belle (GL).
dhr & mw V.d. Spreng, dhr & mw Stam, dhr & mw Merkus, dhr L. Moes,
mw H. Cnossen; bestuurslid J.-M. van Dijken.

1. Opening

Voorzitter Arian Heys opent om 20:04u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Mededelingen
[1] Vz. wijst op de bijeenkomst met Natuurmonumenten en de deelnemers aan de houtkap in de
Compagnonsbossen, gepland voor zaterdag 14/11.
[2] De MR/OR van de Meester Lokschool heeft na afsluiting van haar activiteiten een resterend
saldo van €473 en stelt voor om dit toe te voegen aan het Fonds Jeugdvoorzieningen, dat
sinds het sluiten van de school wordt gevormd uit de opbrengsten van het oud papier. Na
uitleg stemmen de aanwezigen hiermee in.
[3] Vz. wijst er op dat ideeën over de besteding van deze gelden nog steeds welkom zijn.
3.

Dorpsbeheer

Mw Bouwknecht merkt op dat sommige bomen langs het sport-/doeveld hinderlijk laag over de
rijbaan van de Veenwijksweg hangen. Uit de discussie blijkt dat het bijhouden hiervan onderdeel
is van het beheer van het sport-/doeveld en daarom valt onder de verantwoordelijkheid van de
Stichting Dorpshuis. De kwestie wordt onder de aandacht van het stichtingsbestuur gebracht.
4.

Actuele zaken:

a) Gebouw Meester Lokschool
Na lang overleg werd helaas geen overeenkomst bereikt met een geïnteresseerde partij. Daarom is
het pand nu in de vrije verkoop gebracht. Een prospectus is beschikbaar via de gemeentewebsite.
b) Dorpshuis
[1] De toegezegde provinciale subsidie voor de zonnepanelen is, ondanks herhaalde acties via
SODO, nog altijd niet binnen. Hierdoor dreigen betalingsproblemen voor de Stichting.
Wethouder De Boer zegt toe, hier met spoed achteraan te zullen gaan.
[2] Stichtingsbestuur: na het vertrek van de penningmeester uit Ravenswoud is een opvolger
aangetreden in de persoon van mw Gerdien van Huis. De bestuurlijke problemen zijn
daarmee geenszins opgelost, omdat zowel Arian Heys als André de Vos door werk- en privéomstandigheden hun interim!-bestuurslidmaatschap niet meer kunnen combineren met hun
andere functies. Deze kwestie is daarmee een topprioriteit voor het voortbestaan van het
dorpshuis: er moeten minstens twee andere personen opstaan die de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor het dorpshuis op zich willen nemen. Daarbij worden ze overigens
ondersteund door vrijwilligers en gebruikersgroepen, die al een belangrijk deel van de operationele activiteiten verzorgen. Een andere opzet kan in overleg ook nog leiden tot een verlichting van het takenpakket voor de nieuwe bestuursleden. Een oproep in De Wyken volgt.
[3] In de ledenvergadering van maart 2015 werd inzicht gegeven in samenstelling en werkwijze
van het Gebiedsteam Appelscha. Vanwege de vele vragen en discussies die dit opriep, werd
toegezegd hierover op een later moment een informatiebijeenkomst te organiseren. Inmiddels heeft de verantwoordelijke wethouder toegezegd, hiervoor graag naar Ravenswoud te
komen. Na een peiling via ‘De Wyken’ heeft zich tot dusverre welgeteld één belangstellende
aangemeld, wat niet voldoende is om zo’n bijeenkomst te rechtvaardigen.
[4] AED-werkgroep: de redenen voor opheffing hiervan, zoals toegelicht bij de agenda, werden
besproken. Technisch gezien is de meest voor de hand liggende oplossing, één AED onder
te brengen in een verwarmbare en vandalismebestendige kast aan het dorpshuis. Daarmee is
de stroomvoorziening zonder veel moeite en kosten gewaarborgd. Voor wat betreft de conD:\DATAmap\PlaatselijkBelang\Vergaderingen\Leden\Notulen\20151112_PLB-ALV_Notulen.doc
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trole op aanwezigheid en goede werking zijn er mogelijkheden variërend van volledig in
eigen beheer tot volledig uitbesteed met bewaking op afstand. De hiermee gemoeide kosten
verschillen nogal; het bestuur van PB brengt in kaart welke financiële gevolgen op langere
termijn te verwachten zijn van de diverse oplossingen. Tijdens de ledenvergadering van
komend voorjaar zal e.e.a. bij de begrotingsbehandeling aan de orde komen. Totdat een
definitieve keuze is gemaakt zal de AED-werkgroep het beheer op de oude voet voortzetten.
Er zijn thans twee AED’s in het dorp. Eén daarvan is aangekocht met geld uit schenkingen
en andere bijdragen, de andere werd destijds beschikbaar gesteld door het Rode Kruis. Over
de bestemming hiervan zal dan ook contact worden opgenomen met deze instantie.
5.

Wethouder en raadsvertegenwoordiging

Van die zijde geen opmerkingen. Wel worden enkele zaken aan de gemeentelijke vertegenwoordiging voorgelegd:
[1] Veel te hoge rijsnelheden op de Meester Lokstraat (en andere wegen), zowel in als buiten de
bebouwde kom: er zijn niet veel mogelijkheden om dit terug te dringen. Drempels en “chicanes” hebben negatieve (bij-)effecten, voor effectieve handhaving is de verkeersintensiteit te
gering. Wel zal via wethouder Derks worden gevraagd om de in de gemeente beschikbare
smiley-borden ook in Ravenswoud in te zetten. Mogelijk kan daarna op basis van de hieruit
resulterende meetgegevens alsnog gericht handhavend opgetreden worden.
[2] Aandacht wordt gevraagd voor de situatie langs de Meester Lokstraat, waar bermen en wegdek te lijden hebben van olielekkages uit geparkeerde trekkers e.d. terwijl ook een gedeelte
van de regenafvoersloot al meermalen illegaal is gedempt zonder dat hiertegen zichtbaar is
opgetreden. Wethouder De Boer zegt toe, deze kwestie op zeer korte termijn aan te orde te
stellen in het overleg met de handhavers en portefeuillehouders.
[3] Situatie boerderij Meester Lokstraat 18: er bestaan plannen om deze – al dan niet gefaseerd –
te vervangen door 4 of 5 woningen. De huidige status van deze plannen is onduidelijk; de
woningmarkt werkt in deze nog niet erg mee. Er wordt op gewezen dat de conditie van de
nu leegstaande panden momenteel sterk achteruit gaat. De schuur lijkt op instorten te staan.

6. Rondvraag
SdeVries-Bergsma: vraagt of de gaten in de speeltuin kunnen worden opgevuld. Opgemerkt

wordt dat er vrij regelmatig gaten ‘spontaan’ ontstaan en ook weer verdwijnen. Hoe of door wie
dit komt is niet duidelijk. | FDillingh: merkt op dat er wel is gewerkt aan de bestrating nabij de
glascontainer, maar dat er na een flinke regenbui toch weer een grote plas blijft staan. Wordt
(opnieuw) onder de aandacht van de gemeente gebracht. | FdeBoer: [1] wijst op de zeer slechte
conditie van het fietspad dat vanaf het Fochtelooërveen (nabij het begin van de Compagnonsweg) richting Fochteloo voert: veel diepe kuilen met kans op schade, vooral in het donker. [2] Er
liggen veel bomen in de Fochteloërvaart (gezien vanaf de stuw); dit is eerder gemeld aan
P.Huiting maar tot nu toe zonder resultaat. [3] Er liggen in de berm van de Meester Lokstraat
hier en daar grote keien (te?) dicht bij de rijbaan. | AHeys: De reactie op de eerste oproep om een
begin te maken met het verplaatsen van het speeltoestel bij de school viel een beetje tegen. Een
nieuwe datum voor de demontage is afhankelijk van de beschikbaarheid van een kraan die een
inwoner van Ravenswoud via zijn werk kan regelen. | GBouwknecht: Wijst op gevaarlijke losse
overhangende takken langs het fietspad vanaf de Bokslootsweg richting Willemstad.

7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter ca. 21:25u de vergadering.


