Plaatselijk Belang Ravenswoud
Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 21-11-2019

Aanwezig:

Afgemeld:

1.

Voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha van
der Sluis, Marga Collé, Renée Hulzinga en nog 12 personen. Inclusief bestuursleden
waren 12 huishoudens vertegenwoordigd.
Gemeente: wethouder Marcel Bos (CDA); gemeenteraad: dhr H. Dongstra en mw
A. Broersma (OB).
dhr J. Mekel; de CDA-fractie.

Opening

Voorzitter Roland Briefjes opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda
wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

Mededelingen & ingekomen stukken

Geen.
3.

Dorpsbeheer

a.

Op vragen over de zeer slechte staat van sommige bomen aan de Compagnonsweg meldt de
secretaris dat navraag is gedaan bij de heer Hooijsma (Gemeente). Deze gaf aan dat daar
geen bomen p de nominatie staan om te worden gekapt; er is geen vergunningaanvraag in
behandeling. Met dhr Franke de Boer wordt afgesproken om binnenkort samen een te
inventariseren welke bomen het betreft om vervolgens een gedetailleerde melding naar de
gemeente te sturen.
b. Sportveld: getoond wordt een overzicht van de werkzaamheden tot dusverre, tot en met de
zaaimachine die op 1 november jl. klaarstond om het nieuwe gras te gaan inzaaien. Dit moest
helaas worden afgeblazen omdat het begon te regenen; de omstandigheden daarna hebben
ervoor gezorgd dat deze actie naar het voorjaar is verzet. Het jeu de boulesperk is wel af, met
dien verstande dat er nog vrijwilligers nodig zijn om het tegelad eromheen aan te leggen.
Voor het resterende deel van het veld, dat tot insectenvriendelijke bloemenweide wordt
omgevormd, is een ambitieus plan gemaakt: door gedeeltelijk af te graven tot bij de zandlaag
wordt het oppervlak verarmd, wat nodig is om te voorkomen dat de bloemen weer snel
worden overwoekerd door grassen. De af te graven grond wordt op het terrein zelf gebruikt
voor de aanleg van een afscheidingswal langs het nieuwe speelveld en een verbindingsdam
naar de speeltuin. Dan nog resterende grond wordt op twee bulten geschoven. Het ‘olifantenpaadje’, dat schuin over het veld richting Hooghout is ontstaan, wordt gehandhaafd. De
kosten van dit plan worden momenteel berekend; of dit alles binnen het bestaande dekkingsplan kan worden uitgevoerd is dan ook nog niet zeker. Mochten de beschikbare middelen
onvoldoende blijken, dan gaan we kijken naar de mogelijkheden van een vereenvoudigde òf
gefaseerde uitvoering. Einddoel blijft om te komen tot een gevarieerde, liefst onderhoudsarme begroeiing die kansen biedt voor vele soorten inheemse insecten, die op hun beurt
weer de vogelstand bevorderen.
4.

Inloopspreekuur en veldexcursie met de boswachters

Halfjaarlijks vindt een overleg plaats tussen Plaatselijk Belang en Natuurmonumenten. In dat
overleg komt aan de orde wat er in het dorp leeft m.b.t. het gebied om ons heen. Dat zijn vaak
vragen en opmerkingen over beleid en werkwijze inzake het beheer van de bossen rond het dorp.
In dat overleg werd afgesproken om jaarlijks een inloopspreekuur in het dorpshuis te organiseren,
waar alle inwoners de boswachters hierover rechtstreeks kunnen aanspreken. Deze bijeenkomst
krijgt kort daarna een vervolg in de vorm van een veldbezoek of wandelexcursie om terplaatse
verder in te kunnen gaan op hetgeen naar voren is gebracht.
De bedoeling was om het eerste inloopspreekuur medio september jl. te houden, maar door
omstandigheden is dat helaas niet gebeurd. Om het niet op de lange baan te schuiven is nu
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gekozen voor dinsdagavond 26 november voor het spreekuur en zaterdag 7 december voor de
veldwandeling. Daarbij is iedereen welkom, in het bijzonder diegenen die zich soms met vragen
en/of klachten over het bosbeheer richten tot PB. Onderwerpen voor het eerste inloopspreekuur
kunnen eventueel nu alvast worden ingediend.
Er volgt een discussie over de rol van PB in het contact met Natuurmonumenten. PB streeft naar
goede communicatie met “de buren” over alle zaken die beide partijen aangaan, zonder daarbij te
kunnen of willen optreden als extra bestuurslaag. Het inloopspreekuur is bedoeld als aanvulling
daarop.
5.

Wethouder en raadsvertegenwoordiging

Ter sprake kwamen o.m.:
– Gevraagd werd naar de plannen met de gaswinlocatie aan de Menneweg, omdat er sprake
van zou zijn dat er daar weer geboord zou worden in het kader van het leeghalen van de
“kleine gasvelden”. Wethouder Bos is hiervan niet op de hoogte maar zal e.e.a. navragen en
zijn bevindingen rapporteren aan PB. Nadere informatie volgt dan in de dorpskrant.
– Gevraagd wordt naar de eventuele gevolgen voor het dorp van de stikstof- en PFASproblematiek. Er zijn momenteel geen bouwplaannen bekend waarbij dit aan de orde zou
kunnen komen.
6.

Diverse dorpsaangelegenheden

a.

Na het dorpsgesprek van 11 oktober 2018 waren 3 werkgroepen gevormd:
– ‘Wonen voor jong en oud’. Deze werkgroep heeft zichzelf al vrij kort na de start op
‘pauze’ gezet en is daar tot dusverre niet op teruggekomen.
– ‘Veiligheid & verkeer’. De insteek van deze werkgroep betrof niet alléén het thema
verkeersveiligheid, maar dit onderdeel kreeg van meet af aan wel de meeste nadruk
waardoor zaken als een veilige buurt nauwelijks of niet meer aan de orde kwamen.
Na een voortvarend begin – hoofdthema: te snel rijden ➔ snelheidsremmende oplossingen – is het momentum verloren gegaan. Mensen haakten om uiteenlopende redenen af
en uit de resterende groep kwamen geen reacties meer op concrete voorstellen. Zodoende
kan deze werkgroep als niet meer actief worden beschouwd.
– ‘Duurzaamheid’. In tegenstelling tot bovengenoemde werkgroepen is deze wel volop
actief. Ze treedt regelmatig naar buiten met haar streven naar een energieneutraal dorp en
werkt samen met Energiecoöperatie De Eendracht om het Postcoderoosproject Ravenswoud tot een succes te maken.
b. Website Ravenswoud.nl
Samantha van der Sluis laat de vernieuwde en opgefriste website zien. Doordat deze met
Wordpress is gemaakt, is het veel gemakkelijker geworden om berichten toe te voegen. De
agenda van het Dorpshuis is op de homepage geplaatst. De meeste foto’s van de oude site
zijn intussen ook weer zichtbaar, zij het soms nog tegen de oude groene achtergrond; hier
wordt nog aan gewerkt.
7.

Mededelingen Dorpshuis

Er waren geen mededelingen.
8.

Rondvraag

–

Gevraagd werd naar plannen om bomen te planten langs de Meester Lokstraat. Het betreft
het deel van de westelijke berm voorbij de boerderij van de familie Kuypers tot de bebouwde
kom van Appelscha. Tijdens een werkbezoek van B&W aan het dorp kwam dit ter sprake als
mogelijke herplantlocatie ter vervanging van elders in de gemeente gekapte bomen.
Deze locatie was rond de sluiting van de school in beeld voor de aanleg van een vrijliggend
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fietspad, maar de focus daarop is verschoven naar het veiliger maken van de Bokslootsweg
en Eerste Wijk omdat die route naar de scholen iets korter is en daarnaast ook veel wordt
gebruikt als toeristische fietsverbinding tussen Appelscha en Veenhuizen. Dat project (en
onderzoek) in opdracht van de gemeenteraad loopt nog.
– Het fietspad vanaf de stuw richting uitkijktoren is plaatselijk scheefgezakt. Ook zijn er veel
plekken waar aan de waterzijde de berm is verzakt of zeer steil is, wat een gevaarlijke situatie
oplevert, mede doordat het pad door de uitgroeiende berm aan de boskant nog smaller lijkt
dan het toch al is. Tegenliggers kunnen elkaar met moeite passeren.
– De paaltjes langs de Meester Lokstraat richting Lycklamavaart blijven de gemoederen bezighouden. Ze zijn volgens sommigen overbodig, daarbij ook slecht te zien: donker gekleurd,
slechte reflectie en hoog gras eromheen. Als belemmering tegen door de berm rijden werken
ze niet, getuige de sporen die er op meerdere plaatsen achterlangs lopen.
Er is ook nog steeds een nadrukkelijke wens om hier een veilige looproute te maken vanaf
het bankje ‘Kiek op de Wiek’ tot aan het bruggetje dat deel is van de wandelroute door de
Compagnonsbossen. Als alternatief wordt genoemd een bruggetje bij het bankje, zodat men
daar direct het bos in kan. Dit zal ook aan Natuurmonumenten worden voorgelegd, tegelijk
met de vraag om meer bankjes langs de wandelroutes zodat er meer gelegenheid is om even
uit te rusten en van de omgeving te genieten.
– Opgemerkt werd dat de opkomst wellicht beter zou zijn geweest als er – naast de aankondiging in de dorpskrant – ook nog een flyer was rondgebracht. Het bestuur meld dat de aankondigingen al geruime alleen in de dorpskrant werden geplaatst om op papierverbruik en op
de kosten te besparen, maar neemt de opmerking ter harte voor de komende vergaderingen.
De overige opmerkingen worden opgenomen met de betrokken gemeentelijke instanties.
9.

Sluiting

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


