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Inleiding
Naar aanleiding van het geactualiseerde DOP Ysselsteyn (najaar 2016) en gesprekken met de
gemeente Venray over de relatie tussen dorpsinitiatieven voor de gebouwen Jera (ca. 2013) en De
Smelehof (bidbook MFA 2015) heeft de dorpsraad Ysselsteyn begin 2017 de Werkgroep
Voorzieningen opgericht met als opdracht:
“Het ontwikkelen van een Dorpsaccommodatieplan (visie) voor de gemeenschappelijke
accommodaties van Ysselsteyn (gemeenschapshuis/Jera/sport/kerk/enz.). Op basis van
demografische ontwikkelingen, accommodatie 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?”
Vanwege de relatie met gemeentelijk beleid (o.a. voor gemeenschapshuizen) zijn Germy Thielen en
Wilco van der Bas namens de gemeente aangeschoven om de vragen van dorpsraad en werkgroep
te kunnen beantwoorden. E.e.a. is weergegeven in een memo d.d. 26 juni 2017.
Afgesproken is om de afspraken/verwachtingen van het memo samen te vatten, zodat het kader
en de uitgangspunten voor het verdere uitwerkingsproces van het DAP helder zijn. Dit kader is een
bijlage van de Projectbrief (zie bijlage). Deze projectbrief beschrijft de opdracht van de dorpsraad
aan de werkgroep.
Kader/uitgangspunten
1. de werkgroep Voorzieningen, incl. haar individuele leden, dient het algemeen belang van
Ysselsteyn.
2. de plannen voor Jera (ca. 2013) en MFA (bidbook 2015) zijn geen uitgangspunt voor de
werkgroep Voorzieningen. Hangende de ontwikkelingen van de werkgroep kan er op een
later moment mogelijk gebruik worden gemaakt van het reeds gedane voorbereidende
werk.
3. de gemeente is in faciliterende zin betrokken bij (het proces van) de werkgroep
Voorzieningen. Germy Thielen en Wilco van der Bas zijn namens de gemeente de
contactpersonen/begeleiders.
4. alle communicatie van werkgroep naar gemeente (incl. B&W), vice versa, loopt tussen de
secretaris van de werkgroep (Tom van Asten) en Germy/Wilco. Beide partijen trekken in
dit proces intensief samen op en stellen gezamenlijk de momenten vast waarop en de wijze
hoe het college en de politiek/gemeenteraad worden geïnformeerd.
5. niet denken vanuit “stenen” of “faciliteiten”, maar vanuit functies die de leefbaarheid
bevorderen. Eerste stap van het DAP is een gedragen visie op leefbaarheid en
voorzieningen te ontwikkelen. De ambitie van de werkgroep is groot: een integrale en
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duurzame oplossing voor alle gemeenschappelijke voorzieningen van Ysselsteyn (van
gemeenschapshuis tot sportvoorziening en van kerk tot Jera). Het College van B&W
stimuleert deze brede aanpak in dorpen en de kern van Venray. Echter, behoudens Schoon
door de Poort-middelen voor gemeenschapshuizen, zijn er geen structurele budgetten. In
het collegeprogramma 2014 – 2018 is het voornemen geformuleerd dat het uitgangspunt
voor wat betreft de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor gemeenschapshuizen
voor meer accommodaties zou kunnen gaan gelden. Dat voornemen is (nog) niet in
beleid/besluitvorming omgezet. Door in nauwe samenwerking met de ambtelijk begeleiders
aan het benodigde dorpsproces en het DAP te werken, kunnen zij de visie van de
werkgroep laten landen bij de gemeente en zo draagvlak creëren voor het proces en de
uitkomsten daarvan.
6. een integrale planaanpak, vergroot de kans van slagen voor andere doelgroepen (jongeren,
sport, enz.). Voor die doelgroepen is - indien zij in separate voorzieningen worden
ondergebracht - nu geen budget. Het uitgangspunt voor Schoon door de Poort, oftewel het
na de investering in faciliteiten in staat zijn definitief de eigen broek op te houden, helpt
om tot reële plannen te komen. De aansluiting op de gemeentelijke inzichten en
uitgangspunten vergroot de legitimatie (en daarmee de mogelijkheid) voor gemeentelijke
ondersteuning van de plannen en planvorming.
7. in het raamkrediet Schoon door de Poort is rekening gehouden met een MFC-achtige
ontwikkeling in Ysselsteyn. Het krediet is beschikbaar tot en met 2022.
Bijlage: Projectbrief d.d. 11-07-2017
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