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Alle sportfaciliteiten van Ravenstein, Huisseling en Over d’n Dam moeten worden  
samengevoegd tot 1 centrale locatie! 
 
 
 

aantal respondenten  163 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Toelichting op keuze voor eens of oneens  (meerdere keuzes mogelijk) 
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Anders …

Eigenlijk kan het me geen bal schelen.

Dit zal bijdragen aan de saamhorigheid.
Misschien duurt de derde helft dan nóg langer!
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door oneens-stemmers 

Op termijn een goed idee (mooie stip op de horizon). Voorlopig nog de huidige faciliteiten benutten (afschrijven). 

Daarnaast wil ik niet iedereen verplichten om samen te voegen. Bijvoorbeeld de jeu de boules club uit Dieden hoeft 

van mij niet te vertrekken uit hun habitat. 

Leuk voor saamhorigheid, maar geen pre. Voetbal, tennis, jeu de boule kan best los van elkaar. Voetbal op 1 

locatie zou wel prettig zijn 

Geen noodzaak om er één locatie van te maken. Sportmogelijkheden moeten wel blijven. 

SDDL is geen betrouwbare partner. De laatste “truuk” met het extra veld maakt dat wederom duidelijk. Al heb ik 

alle begrip en respect voor het feit dat ODD er alles aan doet om hun gemeenschapshuis goed te laten renderen. 

Maar als fusie partner voor de sportclub zijn ze een onbetrouwbare partner 

Goed om ook heel dicht bij huis sport opties aan te houden. Zeker voor jongere kinderen die dan zelfstandig naar 

bijv. dansen, voetbal of tennis kunnen. Dus zeker niet alles samenvoegen! 

Kleinere locaties hebben n gezelligere sfeer dan massale sportcomplexen. 

Daar waar faciliteiten en club nog prima functioneren met toekomstperspectief is samenvoeging echt niet nodig 

In Over d’n Dam is een succesvolle MFA waarin Sport, Ontmoeten, Cultuur en inmiddels een Oogstgenoten tuin 

samenkomen. Deze MFA draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid voor alle kernen van het 

dorpsraad gebied. Zowel de ervaringen met voetbal, maar ook die voor ontmoeten en de tuin laten zien dat de 

inwoners geen afstand of grenzen ervaren. Als blijkt dat er behoefte is om een Sportzaal toe te voegen dan zal die 

qua exploitatie en beheer kunnen profiteren van deze reeds bestaande succesvolle samenwerking .  

In Over d'n Dam hebben we bij Onder d'n Plag naast ontmoeten ook sport in de breedste zin van het woord als 

speerpunt. Dit is voor de sfeer en eenheid in onze dorpen heel belangrijk 

 

door eens-stemmers 

Meer draagkracht 

Als het maar wel een centrale locatie is! 

Het zal de deelname aan het sporten en daarmee de leefbaarheid sterk bevorderen. 

Let wel: alleen als het voordelen oplevert en niet als het gedoe oplevert. Tennisbanen verplaatsen is mijn inziens 

bijvoorbeeld onzin. Die liggen eigenlijk al tegen Deursen aan. Alhoewel een spooronderdoorgang vanuit het Laantje 

naar de Zwarteweg in de toekomst zeker moet worden meegenomen in de plannen bij Ruimte voor de rivier, 

waarbij de spoordam tot brug wordt verbouwd. En in plaats van de sporthal zal er een flinke sportzaal bij moeten 

komen voor korfbal, Voreo, zaalvoetbal, gym, etc. Mogelijke lokatie: hoek Rector Nuijensweg / Langelsestraat. 

Efficiënt gebruik van middelen 

Efficiënt gebruik van faciliteiten en menskracht. Het zal wel even duren. Maar we moeten weten dat we daar naar 

toe werken. Dus alles wat we doen moet de komende 15 jaar daar op gericht zijn. 

Alles is misschien te veel gevraagd, maar een centrale sportaccommodatie zou wel n pre zijn om er leven in te 

houden 

Prachtige kans om de sociale verbinding meer kracht en een plek te geven. 

Zeker gezien de woningbouw plannen. Ter overweging : waarom beperken tot Over d'n Dam, Ravenstein en 

Huisseling? 

Ik vind het wel belangrijk dat niet zomaar alles samen te voegen maar te bekijken wat per vereniging passend. Al 

denk ik dat het in het algemeen passend is veel samen te voegen 
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Een centrale locatie die past in de gedetailleerde plannen van de aangekondigde woningbouw, met honderden 

nieuwe sportzoekenden, een unieke kans om een kwalitatief sportcentrum te realiseren! In 2030 heeft iedereen, 

inclusief de gemeente, de kans gepakt, om Sportcentrum Soeterbeeck te realiseren, waar een kwalitatief totaal 

sportaanbod incl sporthal is gerealiseerd. De extra inbreidingslocaties Hoge Graaf, Witte Raven en mogelijk zelfs 

Vidi Reo (een sporthal kan ook multifunctioneel inzetbaar zijn) zorgen voor een kans om samen met de 

nieuwbouwplannen Ravenstein eo weer mooi te maken! Alle sportverenigingen zullen de komende moeilijke jaren 

moeten overleven en deze ambitie gaan delen, zodat er ook 1 stem komt richting de gemeente. 1000 leden en 

veel prospects moeten voldoende zijn om Korfbal, Voetbal, Volleybal, Tennis en meer in Ravenstein te behouden. 

Een ambitie om voor te knokken! de Vesta Kids zijn aan boord !  

Het is goed samen te werken. Een centraal liggende accommodatie op een nieuwe locatie,, bepaald door het 

snijpunt van de lijnen, die de kernen verbinden, gebaseerd op vectoren (inwonertal). Dit alles zal ertoe bijdragen, 

dat de leefbaarheid in alle kernen voor de toekomst gewaarborgd is. Een centrale liggen zal daarnaast bijdragen 

aan een verbinding tussen de kernen. De combinatie binnen/buitensport zal eveneens een impuls aan de 

bedrijvigheid geven. 

Dit gaat niet alleen over de huidige leden van de clubs. Een centrale sportfaciliteit voor alle sportactiviteiten 

ondersteunt ook beter de Open Club gedachte voor vrije sportbeoefening en geeft de mogelijkheid om betere 

faciliteiten voor zowel binnen en buitensport op een economische wijze te runnen. Daarnaast zal een kwalitatief 

goede centrale sportvoorziening ook de aantrekkelijkheid van Ravenstein en omgeving voor forenzen zoals 

genoemd in de woningbouw visie versterken 

Op 1 lokatie sporten (etc) brengt saamhorigheid, gezelligheid. Ook de exploitatie komt dat ten goede. Door snel 

naar 1 lokatie te gaan, komt er direct de broodnodige woonruimte. Tegelijk gezamenlijk werken aan lokatie waar 

sporthal, school, sport etc bij elkaar kunnen komen. Maar eerst aan de gemeente laten zien dat we de huidige 

voorzieningen optimaal benutten, zodat zo’n grote voorziening onderbouwd is. 

Als dat ertoe leidt dat de voorzieningen goed blijven is het misschien de enige goede optie 

Gezamenlijk sporten is het doel. Verder kunnen kostenbesparingen worden bereikt. Als de jeugd meer gelegenheid 

krijgt om te sporten kan het een positief effect hebben op de deelname. 

Prachtige kans om de sociale verbinding meer kracht en een plek te geven. 

Als je ravenstein wil laten bewegen dan moet dat samen gaan met gezelligheid. Dit is nog meer aanwezig als 

elkaar kan treffen. Daarnaast veranderd de manier van sporten in de samenleving. Steeds meer wordt er gekeken 

naar een breed aanbod van bewegen om later pas te specialiseren naar een bepaalde sport. Dus tot ongeveer 10 

jr een gezamenlijke contributie en sportaanbod. Daarna pas specialiseren. 

Gezelliger, betere man/vrouw verdeling, meer mogelijkheden qua faciliteiten als je alles bundelt. Gezelligheid trekt 

meer nieuwe leden aan. Daarnaast kun je ook een nieuwe frisse start maken als fusieclub en bouwen bij VV 

Ravenstein. 

een nieuwe multifunctionele sportfaciliteit in of aansluitend op nieuw te bouwen woningen in Ravenstein 

Kostenbesparend. Geen bureaucratische overlap van functies. Toekomstbestendig 

Vanzelfsprekend! 

Alles sportactiviteiten naar Onder d’n Plag 

Sportief en economisch win/win 

Samenvoegen is de enige optie! Voor de gemeente ligt er een belangrijke taak om de regie in dit proces nemen, 

zonder te veel naar sentiment te luisteren. Een goed doordacht plan met multifunctioneel sport- en 

ontspanningscomplex, waarbij verder gekeken dient te worden dan alleen de voetbalclubs. Ook naar een sporthal, 

eigenlijk naar alle sporten van jeu de boules, tennis tot skaten etc. Creëer een plek waar men kan sporten en 

ontspannen van jong tot oud, waarbij de faciliteiten gedeeld worden en de kosten daardoor behapbaar zijn voor 

vaak armlastige clubs. Nu veel geld in individuele clubs/locaties pompen is weggooien van gemeenschapsgeld. 

Laat de gemeente eenmalig fors investeren, waardoor je voor een zeer lange tijd vooruit kunt. Zeker met het oog 

op de geplande grootschalige nieuwbouw is een dergelijk investering te verantwoorden! Misschien moet er nog wel 

groter gedacht worden dan Ravenstein, Huisseling en Over d'n Dam? Misschien ook wel samenvoegen met 

Overlangel en Herpen!? 

Onder d'n Plag in Demen is hiervoor perfecte locatie, ook vanwege wederzijdse betrokkenheid. Als Ravenstein en 

Over d'n Dam als één gemeenschap verder willen, zullen er ook faciliteiten en activiteiten in Over d'n Dam moeten 

blijven. Daarnaast is Onder d'n Plag is voor de dorpen van Over d'n Dam cruciaal en voor het voortbestaan van 

tientallen verenigingen. Zonder voetbalactiviteiten is het voortbestaan van Onder d'n Plag onhoudbaar en het 

verenigingsleven in Over d'n Dam op termijn ten dode opgeschreven. 
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Noodzakelijk  

om alles betaalbaar te houden voor de toekomst 

Wanneer de locatie goed bereikbaar is (veilige fietspaden, etc.) en meer mensen zich verzamelen op het sportpark 

(omdat er nou eenmaal meer mensen een reden hebben om zich daar te bevinden doordat iedereen die zich bij 

een sportvereniging in Ravenstein e.o. heeft ingeschreven daar “hoort te zijn”) zullen er meer mensen op het 

sportpark zijn (om even een balletje trappen met vrienden, enzovoort) en is er hopelijk meer te beleven op het 

sportcomplex. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, mensen zullen elkaar meer ontmoeten en hopelijk neemt dus 

ook de leefbaarheid toe! Het lijkt me een fijne gelegenheid om samen te komen en te bewegen. 

Noodzakelijk  

Een deel van huidige accommodaties is verouderd en aan vernieuwing toe. Samenvoegen zal betekenen dat de 

diverse sportfaciliteiten beter en intensiever gebruikt worden. En dat er wellicht ook meer kan worden gerealiseerd. 

Een openbaar toegankelijk hardloopcircuit en callenetics/sporttoestellen erbij zou ik zelf wel op prijs stellen. Hoe 

meer mensen er gebruik van maken hoe beter de gemeenschappelijke (sport)voorziening toekomstbestendig is. 

Fijn als Vidi Reo er ook bij kan worden gevoegd. Ook die accommodatie is nodig aan vernieuwing toe. 

Maar de polder in demen is géén centrale locatie, ondanks dat daar een prachtige sportaccommodatie staat. Het 

is gevaarlijk voor kinderen om daar helemaal naartoe te fietsen en auto’s rijden veel te hard daar. Gevolg: wekelijks 

op en neer rijden met alle auto’s. Niet bepaald duurzaam. 

Niet alleen de saamhorigheid, ook de leefbaarheid binnen de drie kernen. Een mooi doel voor de toekomst om naar 

toe te werken met alle gezamenlijke sportverenigingen. Samen staan we sterker! 

Eén sportpark brengt actieve sporters van verschillende sportverenigingen samen wat de saamhorigheid ten goede 

komt. Ook kaderfuncties, beheerders van het sportpark en besturen zitten letterlijk dichter bij elkaar. Goed voor 

de leefbaarheid en het resultaat van de verenigingen. 

Snel samen en in de loop vd tijd naar een nieuwe accomodatie, dan komt er ook direct bouwgrond vrij 

Zou ook beter zijn voor de veiligheid van de kinderen dat zij niet over een slecht verlichte polderweg naar de 

sportfaciliteiten moeten. 

Ik ben zeker voorstander van één centrale locatie waar in de toekomst meerdere sportfaciliteiten kunnen worden 

geplaatst. Echter voor de saamhorigheid dient men een duidelijke keuze te maken van een centrale locatie 

bijvoorbeeld Over Den Dam bij de eerste rotonde aan de Neerlangelseweg zou een centrale locatie kunnen zijn of 

sportpark D'n Ong met mogelijke uitbreiding, Nimmer is in mijn beleving D'n Plag een mogelijkheid tot een centrale 

locatie hiervoor gezien de ligging hiervan. 

Gebruik vooral de voorzieningen die al op niveau zijn en ga daar eventueel uitbreiden 

Als ik kijk naar de vereniging VESTA'19 dan lijkt het me gewenst om een thuisbasis te hebben voor alle betrokken 

leden van de vereniging. Om op deze wijze nog meer saamhorigheid en verenigingsgevoel te kunnen creëren. Het 

feit dat er momenteel 2 verenigingen onder een gezamenlijke naam voetballen / korfballen maakt het dat er nog 

steeds dat er mensen zijn die niet denken in het belang van de vereniging VESTA'19 maar in het belang van vv 

Ravenstein of SDDL. Om te kunnen groeien en hier voor met name de jongste leden stabiliteit in te krijgen zou ik 

zo snel mogelijk alles op een centrale plek huisvesten. 

Door het samenbrengen ontstaat er een grotere plek om verschillende mensen te ontmoeten (ook van diverse 

sporten). Daarnaast kunnen faciliteiten zoals kantine/ horeca en douches/ kleedruimtes veel beter benut worden. 

Allergrootste voorwaarde is wel om het samenbrengen op 1 nieuwe, centrale, locatie te laten plaatsvinden, in 

plaats van gebruik te maken van bestaande huidige locaties. Dit in verband met bereikbaarheid en het centraal 

laten innemen van de faciliteit binnen de samenleving. Door een nieuwe locatie te kiezen zullen er tevens nieuwe 

woningbouwlocaties ontstaan. Hierdoor zullen er ook weer nieuwe bewoners komen die zich op hun beurt ook weer 

aansluiten bij het verenigingsleven, wat zorgt voor extra draagvlak en mogelijkheden tot organiseren van 

evenementen in de breedste zin van het woord. 

Mijn keuze is locatie Den Ong of eventueel nieuwe locatie op toekomstige uitbreiding over het spoor. De Plag valt 

zonder meer af. 

Een centraal gelegen 'Omnipark' op één locatie zorgt voor een kruisbestuiving tussen verschillende sporten. 

Daarnaast kunnen gedeelde faciliteiten (bar en beheer) centraal geregeld worden waardoor de bezetting 

eenvoudiger te organiseren valt.  

Mits dit complex centraal gelegen is. Dus zodat allen leden ongeveer even ver moet reizen. Tussen Deursen en 

Ravenstein in bij de rotonde lijkt me een geschikte locatie! 
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Maar niet in Demen bij Onder d'n Plag. Voor mij niet centraal genoeg en voor vele anderen denk ik ook niet. 

Voetballen op kunstgras! 

Vind het vooral voor jong Ravenstein en jong over dn dam belangrijk. Hierdoor wordt het echt een club en kunnen 

we een nog mooiere toekomst tegemoet zien. 

Meer aantrekkingskracht voor nieuwe jeugdleden, toekomstbestendig en duurzame facaliteiten mogelijk (led 

verlichting, kunstgras), minder kosten. Meer groeipotentie, bestaansrecht. 

Samen sta je sterk. Leuk voor de kinderen/jeugd om elkaar beter te leren kennen. 

Ligt er helemaal aan waar. Een betere centrale locatie die we nu hebben krijgen we nooit meer. Het sportpark van 

Ravenstein is bijna afgeschreven en kan dus vernieuwd worden. Hier kan een vernieuwde accommodatie gebouwd 

worden voor binnen en buiten sport voor groot Ravenstein!!! 

maar dan vooral ook meer faciliteiten (zoals zwemmen) en meer niveau's (meer ruimte voor bijv naast aantal 

wedstrijdniveau voor recreanten, mogelijk van verschillende leeftijdcategorien) 

Samen sta je sterker en kun je vaak meer voor elkaar krijgen. 

Voor het waarborgen van de LEEDBAARHEID in het dorpsraadsgebied Ravenstein!! 

Als opvolging op deze stelling zou het zou goed zijn als verengingen/organisaties straten met een open 

gesprekronde met elkaar. Met als wenselijke uitkomst het opstellen van een gedeelde visie over sport e.a. voor de 

komende 20-25 jaren. Hierin zou men de landelijke trend en verwachtingen in kunnen meenemen. Men kan zich 

laten inspireren door legio initiatieven binnen kleinere gemeenschappen waar sport, ontspanning, ontmoet en zorg 

elkaar juist gaan versterken ten gunste van de leefbaarheid en saamhorigheid. Men moet wel bereidt zijn om over 

de eigen schaduw heen te kijken, de eigen identiteit van de vereniging/organisatie wat los durven te laten, streven 

hebben om breed draagvlak te creëren binnen de gemeenschap(pen) en het e.a. te onderbouwen met een goede 

business case waarin ook de belangen van stakeholder Gemeente Oss zijn meegenomen. Dit kan elders ook dus 

kan het ook hier. Zeker als de (oudere) jeugd zich hiervoor mede wil inspannen en het huidige conservatieve 

denken helpen ombuigen naar realistisch progressief.  

De realiteit is dat er schaalvoordelen zijn (1 terrein, 1 parkeerplaats, 1 bar, 1 kleedkamercomplex, 1 set 

materialen). Door de vergrijzingstrend (vanwege tekort aan starterswoningen) moeten we onder ogen zien dat we 

samen sterker staan. De nieuwe Ravensteinse woonwijk aan de Beving maakt de 'kloof' straks kleiner en het 

vanzelfsprekender dat we samen een identiteit hebben. Wie woont er nu feitelijk IN het vestigingstadje. De 

spoorlijn houdt het op lange termijn niet vol hier het onderscheid te bepalen. 

Buiten het feit dat het de saamhorigheid alleen maar zal versterken kan er door de centralisatie geld worden 

bespaard dat vervolgens weer kan worden besteed aan de kwaliteit en het aanbod van de sportaccommodatie. 

Dan is er een grotere draagbaarheid van teams en zijn er meer leeftijdsgenoten om mee samen te sporten 

Het lijkt me een goede keuze om sport en ontmoeten te bundelen. Om over te gaan tot deze keuze zal sporten in 

het algemeen, (voetbal, volleybal enz.) bijdragen aan een sport locatie waarmee we de toekomst (sportief en 

maatschappelijk) in kunnen en het saamhorigheidsgevoel van Ravenstein en de kernen vergroten.  

saamhorigheid, duurzaamheid, uit economisch oogpunt beter 

Dit zal ook zeker ten goede komen van de kosten die dan weer elders in dezelfde gemeenschap kunnen worden 

gebruikt  

Er mag wel iets gedaan worden aan de huidige sporthal in Ravenstein. Een bruisende plek waar sport en 

ontspanning samen komen 

Met nadruk op CENTRALE LOCATIE (dus zeker niet de Plag). Door tevens een gezamenlijk gemeenschapshuis toe 

te voegen, verkrijg je een locatie waar het hele dorpsraadgebied in de vrije tijd zijn ontspanning kan vinden. De 

nieuwe uitbreidingsplannen tussen Ravenstein en Deursen bieden een mooie gelegenheid om zo'n multifunctioneel 

complex goed in te passen. Voor het grootste deel van de bewoners redelijk dichtbij, waardoor "vrije" aanloop 

gemakkelijk is. En als dat niet haalbaar is, is het voetbalcomplex van VV Ravenstein waarschijnlijk het beste 

alternatief. Gezamenlijk complex heeft alleen maar voordelen (financieel, vrijwilligers, saamhorigheid, ....). Helaas 

zal echter eerst een specifiek (klein) deel van de bewoners dit ook moeten erkennen en niet star vast blijven 

houden aan 'eigen' voorzieningen op te grote afstand van de grotere woonkernen. Kijk verder dan de korte termijn. 

Nu is het moment om voor de verre toekomst de boel op de juiste wijze in te vullen.  
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Sport en bewegen heeft de laatste jaren veel meer aandacht gekregen. Er is ook geen reden om aan te nemen dat 

dit de komende decennia zal afnemen. Sterker nog, waarschijnlijk zal dit alleen meer toenemen. Werkgevers en 

commerciële partijen (o.a. sportscholen) zullen daarom steeds meer bezig zijn met sportaanbod. Dat betekent 

concurrentie voor (“traditionele”) verenigingen. Sporters zullen namelijk kwalitatiever sportaanbod verlangen. Zo 

zijn ouders nu al steeds gevoeliger om kinderen (eerder) naar grotere verenigingen met gediplomeerde trainers te 

laten gaan of ze aan voetbalscholen te laten deelnemen. Verenigingen zullen daarom meer focus op sportaanbod 

moeten gaan hebben. Het samenvoegen van sportfaciliteiten op 1 locatie kan dit versterken: in de breedte van het 

aanbod en de kwaliteit van het aanbod. Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld trainers en materiaal, en het vormen 

van technisch beleid zijn voorbeelden. Ruimte kan binnen een vereniging hiervoor bovendien ontstaan omdat 

bestuurders minder tijd hoeven te besteden aan de organisatie en beheer van het complex. Dit moet namelijk te 

verdelen zijn met de andere sportaanbieders of anders te structureren. Of het noodzakelijk is om alle 

sportfaciliteiten samen te voegen is de vraag maar nadelen voor het sportaanbod zijn niet snel te bedenken. Alle 

partijen moeten uiteraard wel dezelfde voordelen zien en dat gezamenlijk willen dragen. Binnensport combineren 

met een buitensportaccommodatie lijkt noodzakelijk omdat het beheer van een binnensportcomplex anders niet 

rendabel lijkt en geen nieuwe impuls zal geven. Voor (na)schoolse sportaanbod lijkt een combinatie van binnen- 

en buitensport op 1 accommodatie een pre te zijn. Sportcomplexen zijn belangrijk als ontmoetingsruimte en 

daarom ook voor de leefbaarheid in de kernen. Een centrale locatie kan ervoor zorgen dat het gevoel van 

leefbaarheid in de kernen behouden blijft en gelijk ook voor verbinding tussen kernen zorgen. Het stationskwartier 

geeft een koppelkans. In ieder geval moet de beoogde bevolkingsgroei meegenomen worden in besluitvorming 

over toekomstige binnen- en buitensport. Het begint echter met visie en ambitie: van clubs en van de gemeente. 

Het liefste tussen Ravenstein en Deursen, omdat het sportterrein (sporthal) voor de gymles van de scholen dan 

goed bereikbaar is/blijft. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER 
BULDER.nu is een platform dat middels peilingen de meningen van inwoners verzamelt en presenteert aan 

betrokkenen. BULDER.nu ontsluit dus informatie, maar neemt geen positie in. Aan betrokkenen, met name 

diegene die besluiten moet nemen, vraagt BULDER.nu om naar eigen inzicht de gepresenteerde informatie 

te interpreteren en de mening van de inwoners respectvol mee te nemen in besluitvorming over het 

leefgebied van die inwoners. 


