Beste leden van het Dorpsforum,
Als voorzitter van werkgroep RAP (Realisatie Accommodatie Plan) Ysselsteyn wil ik graag tijdens de
dorpsforumvergadering van 3 december aanstaande een korte update geven van de stand van zaken. Wat
is er gebeurd vanaf de laatstgehouden Dorpsforum vergadering op 2 juli en waar staan we nu? Hierbij
alvast enige informatie vooraf.
Op 2 juli is een uitgebreide toelichting gegeven op de plannen door de 4 stakeholders: Kerk –
Gemeenschapshuis – Jera – en Sport. De opkomst bij deze vergadering was erg goed, de aandacht was er
volop en de uitvoerige discussie en vragen daarna hebben ons zeer geholpen in het verdere proces. Goed
om te constateren dat het Dorp(sforum) zeer betrokken is en dat dit onderwerp erg leeft in Ysselsteyn. Dit
steunt ons zeer.
Met name rondom de invulling van de accommodatie Kerk en het Gemeenschapshuis werd het ons
duidelijk, dat de wens van het dorp is om de mogelijkheden van samenvoegen op de huidige locatie van de
Kerk diepgaand te onderzoeken. Velen spraken hun voorkeur uit voor deze mooie locatie. Dit heeft erin
geresulteerd dat de net opgerichte werkgroep vanuit de Kerk zeer voortvarend en slagvaardig te werk is
gegaan in goede samenwerking met de werkgroep van het Gemeenschapshuis. Inmiddels hebben er vele
(gezamenlijke) gesprekken en overleggen plaatsgevonden en is er een relatief korte tijd heel veel goed
werk verzet. Daarbij hebben zowel het Kerkbestuur als ook het bestuur van het Gemeenschapshuis hun
duidelijke voorkeur uitgesproken van samenvoeging op de huidige locatie van de Kerk. Plan B is daarmee
zeker niet overboord, maar wel op een laag pitje gezet. Al met al is er nog wel erg veel werk aan de
winkel staan we binnenkort voor een zeer belangrijk beslismoment in de verdere aanpak. De koers begint
duidelijk te worden echter de tijd begint te dringen. Tijdens de Dorpsforum vergadering van 3 december
wordt hier nader toelichting op gegeven.
De werkgroep ‘Toekomst Jera’ was al slagvaardig en voortvarend bezig en heeft dit zeer gemotiveerd
verdergezet in een nadere uitwerking. Momenteel worden detailuitwerkingen gemaakt en offertes
opgevraagd voor een verdere financiële onderbouwing. De Jera ligt hiermee voorop in de aanpak en
uitwerking van hun plannen en goed op (tijd)koers. Ook hierover meer op 3 december aanstaande.
Last but not least de Sport: Op enig moment zakte de moed behoorlijk in de schoenen vanwege de lage
bezettingsgraad voor een te realiseren sportzaal, met name in de zomerperiode. Hiermee is een
kostendekkende exploitatie nagenoeg onhaalbaar. Invulling van (compenserende) activiteiten in de
zomerperiode is lastig. Recentelijk heeft echter een gesprek met Optisport (huidige beheerder van
sportzalen) plaatsgevonden. Dit heeft duidelijk meer inzage in de financiële situatie gebracht. Dit wordt
momenteel verder uitgewerkt en verdiept. Ook wordt binnenkort de financiële inbreng vanuit de gemeente
Venray met hen besproken. Opgeteld biedt dit alles weer duidelijk meer perspectief. De worsteling blijft
dus nog steeds de (financiële) haalbaarheid. Ook hierover een nadere toelichting tijdens de Dorpsforum
vergadering.
Er is veel goed werk verzet de afgelopen maanden en we hebben weer stappen voorwaarts gezet. Veel
gesproken over inhoudelijke zaken en tevens sturing gegeven aan emoties die hier onlosmakelijk bij
horen. Het Covid virus maakt het doorpakken niet altijd gemakkelijk, maar toch ben ik tevreden met waar
we nu staan.
Eric Michels, voorzitter werkgroep RAP

