Plaatselijk Belang Ravenswoud
Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 10-11-2016

Aanwezig:

Afgemeld:

bestuur: voorzitter A. Heys, secretaris E.E. van Beek, penn.mr T. v.d. Hoek,
J.-M. v. Dijken; 14 leden. Gast namens Trajectum: L. Kragt.
Gemeente: wethouder S. de Boer; namens de gemeenteraad mw. R. Valk (VVD) en
de heren J. Nijboer (PvdA), J. Oosterloo (CDA) en A. Wagenaar (OB).
dhr & mw V.d. Velde, H. Dongstra (gemeenteraad/OB), bestuurslid J. Janse.

1. Opening
Voorzitter Arian Heys opent om 20:03u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken die aandacht behoeven.
3.

Dorpsbeheer

[1] Er wordt aandacht gevraagd voor de ophaalbrug (Compagnonsweg), waar regelmatig (te)
zwaar (landbouw)verkeer overheen gaat. Onlangs is ook enige schade aangericht doordat een
hoog voertuig vast kwam te zitten. Hiervan is melding gemaakt bij de betrokken wethouder,
die het bericht naar de betreffende afdeling heeft doorgestuurd. Wethouder De Boer zal bij
zijn collega aandringen op terugkoppeling.
[2] Vrijwilligers vanuit de Dorpsvereniging (incl. de Woudlopers) hebben het grote speeltoestel
verplaatst van het voormalige schoolplein naar de speeltuin. Na afwerking van wat details en
verbetering van het zandperk werd het geheel door de gemeente goedgekeurd en vrijgegeven
voor gebruik.
[3] Opnieuw wordt aandacht gevraagd voor een verzakking in de bestrating van de Compagnonsweg t.p.v. de glasbak. Deze verzakking begint zich thans over de hele breedte van de
weg te manifesteren. Dit zal nog eens met de gemeente worden opgenomen.
4.

Actuele zaken:

[1] Situatie m.b.t. Zorgboerderij – Lycklamavaart 7
De aanwezige omwonenden wordt gevraagd wat hun ervaringen zijn met de nieuwe situatie.
De veranderingen zijn nog zo recent dat er nog niet veel ervaring is. Wel valt op dat er nu
aanzienlijk meer verkeer over de Lycklamavaart rijdt dan ten tijde van Lievegoed. Daarnaast
wordt waarderend gesproken over de open informatievoorziening vanuit Trajectum, het
prettige wederzijdse contact en de goede sfeer tijdens de nationale burendag, toen een aantal
omwonenden op bezoek zijn geweest. Mw L. Kragt (Trajectum), als gast aanwezig, meldt dat
één van de bewoners aangaf prettig te zijn verrast toen hij door het dorp fietste en men hem
gedag zei. Dit werd zeer positief ervaren.
[2] Dorpshuis
Zoals onlangs ook tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers en andere betrokkenen bij het
Dorpshuis werd toegelicht, zijn de bestuursfuncties nu definitief ingevuld. Wel is er nog
behoefte aan behoefte aan versterking met 1 of 2 extra bestuursleden.
De kosten en opbrengsten zijn nog niet in evenwicht, maar er wordt – met succes – hard
gewerkt aan het binnenhalen van meer groepsbijeenkomsten.
[3] Plannen voor de aanpak van het sport-/doeveld
Er is een gezamenlijke werkgroep gevormd uit de besturen van Dorpshuis, Dorpsvereniging
en Plaatselijk Belang die zich bezighoudt met twee projecten: a) de viering in 2017 van 65
jaar Ravenswoud – die vermoedelijk samenvalt met de viering van 500 jaar Stellingwerven –
en b) de aanpak van het sport-/doeveld aan de Veenwijksweg.
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a) Terwijl de computer even tegenstribbelt, benut Arian Heys deze gelegenheid om toe te
lichten dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om de beide jubileumvieringen tot
wederzijds voordeel aan elkaar te koppelen.
b) Aansluitend presenteert Eric van Beek de plannen voor het sportveld in hun voorlopige
vorm. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de technische aspecten (bodemgesteldheid,
voorgestelde inrichting, etc.), ook het sociale aspect (bv. doelgroepen, draagvlak in het
dorp) en de financiële kant worden belicht. Er is met behulp van KNHM een zeer voorlopige kostenraming gemaakt die in onderling overleg nog verder wordt uitgewerkt. Voor
de financiering wordt gekeken naar een aantal verschillende fondsen die initiatieven ten
dienste van de leefbaarheid ondersteunen. Het Fonds Ooststellingwerf (gemeente) en het
Iepen Meanskip Fûns (provincie) nemen op dit lijstje een prominente plaats in, maar er
zijn nog meer mogelijkheden. In de komende periode wordt hieraan verder gewerkt. Ook
wordt ‘het dorp’ opnieuw uitgenodigd om met aanvullende ideeën te komen; wel zal er
altijd een afweging gemaakt moeten worden van de mogelijkheden en kosten t.o.v. het
nut voor de doelgroepen.
Opmerkingen/vragen: [1] financiering: weth. De Boer meldt dat de dorpencoördinator
beschikt over de namen van tal van fondsen waarop een beroep gedaan kan worden. Er
wordt contact opgenomen. [2] Drainageherstel en andere suggesties om kosten te
besparen zullen nader worden besproken met de betreffende personen.
[3] Vijver: veiligheidsaspecten en mogelijke insectenoverlast zullen worden meegewogen.
[4] Beslissing over het plan: de werkgroep maakt de keuzes en zoekt daarvoor eerst de
instemming van de 3 besturen. Twee van deze besturen zijn verantwoording schuldig aan
hun ledenvergadering, het dorpshuisbestuur is autonoom. Conclusie: uiteindelijk beslist
een belangrijk deel van ‘het dorp’.
5.

Wethouder en raadsvertegenwoordiging

Woonplan: wethouder De Boer meldt dat er m.b.t. de plannen voor het terrein van de oude
boerderij aan de Meester Lokstraat 18 verder wordt overlegd met de projectontwikkelaar.

6. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.


