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Dorpsgesprek op 11 oktober 
 

Op donderdag 11 oktober waren ruim 35 inwoners uit Ravenswoud bij het Dorpsgesprek. Plaatselijk 
Belang, de gemeente en Welzijnsorganisatie Scala organiseerden deze avond samen.  

We hebben het gehad over hoe we met elkaar samenleven in ons dorp. Wat houdt ons bezig? Wat 
gaat goed? Waar willen we meer aandacht aan besteden? Ook hebben we ideeën verzameld over hoe 
we samen dingen kunnen verbeteren. 

Van te voren was via kaartjes en gesprekken in het dorp geïnventariseerd welke thema’s wij als 
inwoners van Ravenswoud belangrijk vinden als het gaat om Samenleven.  
Hier kwamen de volgende thema’s uit: 
– 35× Activiteiten & voorzieningen 
– 20× Elkaar aanspreken en kennen 
– 11× (Verkeers)veiligheid 
–   7× Tevreden zoals het is 
–   6× Wonen 
–   4× Dorpsaanzicht 
–   3× Gemeente 
–   2× Overig 

Tijdens het Dorpsgesprek zijn we in groepjes met de thema’s ‘Activiteiten en voorzieningen’, ‘Elkaar 
kennen en aanspreken’ en ‘(Verkeers)veiligheid aan de slag gegaan. In elk groepje is eerst gekeken 
welke ideeën leven wat betreft dat betreffende onderwerp. Daarna is concreet bedacht wat we in het 
dorp kunnen doen om deze ideeën vorm te geven.  

Aan het eind van de avond kwamen de groepjes weer bij elkaar en werd met iedereen besproken wat 
de uitkomsten waren. Conclusie is dat er in ieder geval animo is om met de volgende ideeën verder te 
gaan. Wanneer u zich aan wilt sluiten bij een van deze groepjes, bent u van harte uitgenodigd voor de 
volgende bijeenkomsten: 
– Subgroep Wonen voor jong en oud in Ravenswoud. 
 Datum: maandag 5 november om 19:00u 
 Locatie: Veenwijksweg 40 (bij Georg Smit thuis) 
– Subgroep Duurzame energie 
 Datum: maandag 5 november om 13:00u 
 Locatie: in de oude school (bij Samantha van der Sluis thuis) 

Ook maken we een afspraak met de wijkagent om een avond te organiseren voor kennismaking en de 
mogelijkheden om Whatsapp-buurtpreventie op te zetten. De datum hiervoor is nog niet bekend. 
Wat betreft de thema’s ‘Elkaar kennen en aanspreken’ en ‘(Verkeers)veiligheid’ zijn nog geen concrete 
afspraken gemaakt. We kijken de komende periode of en hoe we hier mee verder gaan. 
Hartelijke groet, Eric van Beek, Plaatselijk Belang Ravenswoud plbelang-secr@ravenswoud.nl  
 Berber de Boer, Stichting Scala Welzijn ?  
 Katja Moesker, gemeente Ooststellingwerf k.moesker@ooststel l ingwerf.n l  
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