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Programma vanavond

• Korte terugblik, waar gaat het over?

• Het doel van deze avond

• Presentatie Willemien van Teeffelen, sportarts

• Toelichten notitie

• Commitment 



Terugblik



Aanleiding en aanpak

• De aanleiding

• Wat was onze aanpak

• Wat is er gebeurd en welke gevolgen had dit?



Doelstelling

Het behoud en realisatie van voorzieningen voor 
binnen/buitensport ter bevordering van de 
leefbaarheid en vitaliteit van betrokken kernen, 
ondersteuning op organisatorisch vlak bieden 
aan aangesloten verenigingen en organisaties, 
komen tot een steeds verdere samenwerking 
tussen aangesloten verenigingen en organisaties



• Wat zijn de verwachtingen?

• Bekende risico's en kwesties

o Durf te kiezen

• Wat zijn de voorstellen en de volgende stappen?



Locatie
binnen/buitensport

Politiek

Samenwerking

Osse
sportakkoord

Clubs/verenigingen/
organisaties



Locatie 1. Sportcomplex D’n Plag
2. Sportcomplex D’n Ong
3. Gebied over de spoordam, Langelseweg/Rector Nuyensweg



Locatie





• VV Ravenstein verhuist op relatief korte termijn naar locatie 3, waarbij direct 
rekening wordt gehouden met de (toekomstige) invulling van binnensport en 
toekomstige uitbreiding buitensport.

• Voordelen van deze aanpak zijn :
 Locatie D’n Ong op korte termijn beschikbaar voor woningbouw
 Locatie sporthal De Hoge Graaf, komt aansluitend vrij als 

bouwlocatie voor woningbouw
 Schoolgaande jeugd, heeft een veilige route naar zowel een 

binnensport als buitensport voorziening

Voorstel locatie keus



• SDDL blijft op haar huidige locatie en bepaalt zelf of en wanneer 
zij toe is aan verhuizing.

• Onder D’n Plag, blijft functioneel de ontmoetingsplek voor over 
D’n Dam. Inzichten veranderen, dan over.

• Tennisvereniging De Witte Raven, blijft op haar eigen locatie. In 
de toekomst mogelijke fysieke aansluiting. In de tussentijd, wel de 
samenwerking in gang zetten. 



Vervolg

• De voorzieningen zijn de basis, zodat de leefbaarheid een boost 
krijgt. Met steun van u, zal de stichting deze notitie voorleggen aan 
en bespreken met de politiek, de politieke partijen en het 
gemeentebestuur.

• Samen met de verenigingen/organisaties kijken hoe wij onze 
gemeenschap kunnen stimuleren tot het uitoefenen van een sport, 
of tot meer beweging.

• De ouderen zullen zeker extra aandacht krijgen.
• Aandacht individuele sporter
• De rol van de gezondheidszorg (huisartsen, fysiotherapeuten)
• Procesbegeleiding/ondersteuning, overeenkomstig de eerder 

vermelde doelstelling. 



Commitment

• Wie ondertekent onze doelstelling en sluit aan.

• Financieel, (geringe) kosten samen dragen

o Oprichting stichting, deels door subsidie dorpsraad

o Rekening openen, vaste kosten per maand

o Communicatie domeinnaam en site

o Per lid € 0,50

o Maximaal € 300,00 op rekening


