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Onderwerp:

Ravenstein, 12 februari 2022

Locatiestudie Hoornwerk Ravenstein

Geacht College,
Zoals besproken met het projectteam zult u, als college, binnenkort een besluit nemen
over het visiedocument van de Locatiestudie Hoornwerk in Ravenstein. Dit als
basis/uitgangspunt voor verdere onderzoeken en uitwerking van deelprojecten en
bestemmings- of omgevingsplan.
Wij steunen en onderschrijven de visie met een uitdrukkelijke uitzondering van de visie
op de toegangsmogelijkheid tot de parkeergelegenheid op de Bleek/Hoornwerk.
In de Locatiestudie wordt o.a. aangegeven een ontsluiting van het gebied door een
directe aansluiting rechtstreeks vanaf de dijk naar de nieuwe parkeerplaats. Dit is niet ver
vanaf restaurant Brass aan de Maas over de dijk. Als reden wordt aangegeven om het
verkeer van buiten uit het centrum te houden, minder verkeer in de Walstraat en minder
zoekgedrag.
Wij als Dorpsraad hebben echter hier grote zorgen over en willen u vragen hier geen
gevolg aan te geven, maar de ontsluiting te laten plaatsvinden zoals die nu ook al
bestaat, nl. via de Walstraat en de Maasdijk
De reden om geen directe aansluiting rechtstreeks vanaf de dijk aan te leggen zijn o.a.
dat:


Het Hoornwerk, ondanks de inspanning om verschillende contouren van andere
archeologische artefacten zichtbaar te maken, geweld aan gedaan wordt;



De aardenwal hier niet voor gebruikt kan worden; zeker niet in historisch perspectief
gezien;



Door een nieuwe toegang te creëren vanaf de dijk gaan wij de dichtbij gelegen
horeca faciliteren met parkeerplaatsen voor de gasten. In het huidige pand is nog
een ruimte aanwezig ( zie uitzending Omroep Walraven) waar nog een capaciteit
aanwezig is voor minimaal 40 extra gasten. Denk ook aan de geparkeerde auto’s die
hiervoor nu nog geparkeerd staan in de weg binnen de uiterwaarden en dan ook
zullen gaan parkeren op de parkeerplaats bij de nieuwe Vidi Reo;



In deze situatie de capaciteit verloren gaat voor het nieuw te bouwen Vidi Reo omdat
de activiteit tijden samen zullen vallen: vanaf 17.00 tot 23.00uur, als ook voor de
inwoners van het stadje. De middenstand is weg maar woongelegenheid komt er
voor terug en dat vraagt weer meer parkeercapaciteit voor particulieren.



De huidige toegangsroute tot het parkeerterrein zo te laten omdat dit minder
praktisch is voor de horecabezoekers aan de dijk en het voor de bewoners van
Ravenstein direct vanuit het stadje te voet bereikbaar is;



De huidige toegang eenvoudiger te bewaken is, zeker met behulp van camera’s wat
gezien de opeenstapeling van incidenten geen overbodige luxe lijkt te gaan zijn;



Verkeersbewegingen door het stadje zijn er nauwelijks of niet om het parkeerterrein
te bereiken. De parkeerroute is aangegeven vanaf de rotonde Dorpenweg/Veersingel
via de Veersingel;



Bij een in- en uitrit vanaf de dijk zal er een ingewikkelde verkeerssituatie ontstaan
op een zeer intensief gebruikt stukje dijkvak, zoals o.a. het vrachtverkeer van de
Heus, de bevoorrading van de Horeca op de dijk en in het stadje en het reguliere
verkeer van auto’s, fietsers en wandelaars;



Het te allen tijde aandacht verdient dat de inrichting zodanig moet zijn dat er weinig
of geen kruisend verkeer is van voetgangers en gemotoriseerd verkeer.



Tot slot: de gedachte ontsluiting beperkt weer de capaciteit van het terrein wat
betreft het parkeren maar ook bij de ruimte bij evenementen.

Wij hopen dat u een weloverwogen besluit hierover zult nemen, waarbij onze zorgen
meegewogen zullen worden.
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