Venray, 10 december 2018
Onderwerp: Inbreng jaarverslag DR vanuit werkgroep voorzieningen
Opdrachtomschrijving:

Het ontwikkelen van een DAP, dorpsaccommodatieplan (visie), voor de gemeenschappelijke
accommodaties van Ysselsteyn (gemeenschapshuis/JERA/Sport/Kerk/enz.) Op basis van demografische
ontwikkelingen en een herijking van de behoefte van de maatschappelijke voorzieningen. Daarbij te kijken
naar de staat van de accommodaties, de bezettingsgraad en de financiële positie. Met andere woorden:
zijn er voldoende geschikte ruimtes beschikbaar in Ysselsteyn om invulling te geven aan de behoeftes uit
het dorp, nu en in de toekomst en kunnen deze financieel overeind gehouden worden en/of kunnen
synergiën tussen besturen/functies/ gebouwen/grondgebruik/etc. hieraan bijdragen?

Status en voortgang werkgroep voorzieningen
Samenstelling werkgroep voorzieningen:
Thijs Berkers, Peter Knapen, Tom van Asten, Hans Rongen, Marian Poels, Ron Jespers, Sjoerd Ewals, Jan
Ewals, Jan Classens, Wim Claessens, Julia Michels, Twan Jansen (stand 10 december 2018)
Conceptvisie afgestemd binnen werkgroep en samengevat in concept DAP. In forum en met het dorp
getoetst of de visie gedragen wordt doormiddel van een sessie met verenigingen en stichtingen en een
dorps brede sessie onder leiding van inspirerende dagvoorzitter. Inbreng van forum en dorpsgenoten
bepaald en meegenomen in conclusies en aanbevelingen. Definitieve visie en DAP aangeboden aan DR na
unanieme goedkeuring van conclusies en aanbevelingen in forum op 3 december 2018. Vervolgstappen
met DR afgestemd. Vieren met de werkgroep van het behaalde resultaat.
Er zijn 29 bijeenkomsten, informatie momenten, inspiratie momenten in 2017 geweest.
Er zijn 23 bijeenkomsten, informatie momenten, inspiratie momenten in 2018 geweest.
16 x Werkgroep overleg
3 x Dorpsraad
3 x Dorpsforum
2x Dorpsbrede & verenigingen & stichtingen sessie
3 x Gemeentelijk ambtenaar bijgepraat
3 x Inspiratie momenten

Vooruitblik 2019

DAP aanbieden aan wethouder Tielen. DR installeert nieuwe werkgroep die gestalte zal geven aan het
proces wat tot de realisatie van de visie zal leiden. DR stemt nieuwe projectbrief af met nieuwe
werkgroep.
Werkgroep voorzieningen,

