Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard d.d.
18 januari 2016
Aanwezig:
Rien van Boxtel, Eyup Yildiz, Ed van Gessel, Els Mulders, Diana v.d. Steen, Elly
Slegtenhorst, Gilta Vinck, Frank van Lent, Bart Hoes, Ruben Harmsen, Mark
Hoffman en Gerrie Mulders (notulist)
bewoners van de Ruwaard, Ad Sterkens en speciale gasten.
Afwezig: Joop de Groot
1. Opening
Rien van Boxtel opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom en
wenst allen een mooi nieuw jaar toe.
2. Mededelingen.
Felicitaties voor de jarigen van afgelopen maand Els Mulders, Ed van Gessel
en Diana v.d. Steen. Twee bewoners hebben spreekrecht gevraagd.
3. Spreekrecht bewoners
Mevrouw Mus
Mevrouw Mus vertelt over initiatief om een whatsap-groep op te zetten voor
buurtpreventie in ’t Woud 2. Vragen om advies, ondersteuning en wijze van
bekendmaking. Rien geeft aan beter centraal te regelen met andere straten/
wijkdelen zodat overal dezelfde basisafspraken worden gemaakt. Rucreant wil
hierover een artikel plaatsen in het blad. Algemene infoavond over
buurtpreventie wordt binnenkort georganiseerd. Aanmelding voor de
bijeenkomst kan te zijner tijd via de secretaris van de wijkraad. Tot die tijd is
het mogelijk kennis op te doen over zo’n contactgroep bij Oss West
(zie www.wijkraadossnoordwest.nl).
De heer Van Gaal
De heer Van Gaal brengt hondenuitlaatplaatsen ter sprake. Locatie bij grote
veld Rotonde Heihoek/Singel is onveilig: deels open en erg donker ‘s-avonds.
Hij spreekt van gebrekkige communicatie en negatieve reacties bewoners.
Rien geeft aan dat locatie in overleg met bewoners tot stand zijn gekomen.
Poortjes worden nog aangebracht. Suggesties tot verbeteringen zijn welkom.
Ruben geeft aan dat wat verlichting betreft, het beleid van de gemeente is
dat er geen verlichting wordt geplaatst bij hondenuitlaatplaatsen en parken.
De gemeente heeft gekozen voor een variatie aan gesloten locaties en
losloopterreinen. Betreffende terrein was een losloopterrein.
De heer Van Gaal kan zich vinden in de volgende oplossing:
omheining en poort plaatsen om een deel van de uitlaatplaats (linker deel).
Ruben maakt hiervoor een ontwerp en stemt verder af met de heer Van Gaal.
Ed van Gessel is door de heer Van der Leest uit de Van Schaijkstraat
aangesproken over een terrein langs fietspad bij NHJ-school waar hij zijn
hond uit laat. Hij geeft contactgegevens door aan Ruben. Overigens is het
geen formele uitlaatplaats maar wordt het door bewoners wel als zodanig
gebruikt. Er is opruimplicht. Voorstel is om de handhaving uit te breiden en
een artikel te plaatsen in Rucreant met plattegrond en regels.
4. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt niet gewijzigd.
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5. Politie
Mark Hoffman heeft cijfers over 2015 (tov 2014)
2015
2014
Woninginbraken
41
65
Diefstal fietsen/bromfietsen
64
99
Vernielingen
78
87
Geweld
97
67
Jeugdoverlast
55
69
Handel volgens opiumwet
28
46
Toename is gevolg van voortdurend verzoek om situaties te melden.
6. Actielijst
Punt 107: Staringstraat, is uitgevoerd.
Punt 110: Sibeliuspark, Lantaarnpaal is reeds verplaatst.
Punt 116: Groot onderhoud speelterreinen, in IUP is bedrag voor onderhoud
opgenomen. Gemeente stelt eerst urgentie vast.
7. Verslag van 23 november 2015
Naar aanleiding van pagina 4, punt 12
Voor een GSM merk Iphone is er een speciale app Afvalwijzer.
8. Toelichting op plan GIDS (Gezondheid In De Stad)
Sprekers zijn Edith v.d. Hanenberg (SEC), Miranda ten Brink (GGD hart voor
Brabant) en Lo van Loenen (Brabant Wonen). Zij lichten het plan toe.
Het is een stimuleringsplan om wijken gezonder te maken.
Het idee is om samen met bewoners door sociale participatie:
* bestaande activiteiten te versterken;
* nieuwe activiteiten op te zetten;
* als uitgangspunt eerst 0-meting houden;
* opzetten sociale kaart waar men kan bewegen
* dialoog starten met kinderen en jeugd (met koppeling naar overlast)
* dialoog ook met ouderen en overige volwassenen.
Implementatie rond zomervakantie. Er is sprake van pilot voor 2016.
Afhankelijk van subsidies is voortzetting/uitbreiding mogelijk in 2017/2018.
Frank van Lent informeert of in een gezondheidsprogramma is voorzien.
Zij nemen de uitslagen van gezondheidsprogramma’s mee in hun totale
onderzoek. Hij adviseert tevens de stijgende eenzaamheid onder ouderen en
alleenstaanden mee te nemen in het totale plan van aanpak.
9. Toelichting op project “Proeftuin” door Bart Bakker
Bart Bakker licht het project toe. Vanuit gebiedsgebonden financiering is een
zorgaanbieder vrijer om middelen in te zetten. Zij werken samen met SEC.
Het gaat over stimulering van burgerparticipatie en wegnemen van
belemmeringen op gebied van Zorg, Wonen en Welzijn door:
* luisteren naar bewoners;
* luisteren naar werkenden in de branche
* voeren van goed beleid.
Duur van het project is ca. 3 jaar.
De heer Juurling heeft een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond van het
Regionaal Overlegorgaan Gehandicapten over de behoefte van mensen met
een beperking om meer te sporten. Hij informeert hoe het project Proeftuin
en het plan GIDS alles aan elkaar knopen. In dit kader verwijst Edith naar
een recent onderzoek bij clubs die sport aanbieden voor personen met
verstandelijk en/of lichamelijke beperking en naar het Regionaal Loket
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“Bijzonder Sportief”. De heer Juurling is van mening dat de digitalisering van
de gemeente Oss een extra drempel is voor veel bewoners. Extra hulp van
bewoners en extra stimulering voor deelname is wenselijk.
Voor info contactgegevens Bart Bakker: B.Bakker@Oss.nl
10. Vaststellen begroting Wijkraad Ruwaard 2016
Er is een concept Begroting Wijkraad Ruwaard 12016 opgesteld.
De wijkraad heeft besloten bij aanvragen voor subsidies regels te wijzigen:
* vooraf begroting inleveren;
* achteraf financiële verantwoording afleggen over besteding subsidie.
Aanvragen voor BuurtwerkT kunnen worden ingediend.
11. Werkgroepen.
A) Wagenaarstraat (Rien)
Er is inloopavond geweest over herinrichting hofjes. Project vervanging
spitse daken, dakgoten en kopvoegen moet voor 15 maart gereed zijn.
Door drukke planning kan het tijdelijk parkeeroverlast geven.
Bart wil samen met bewoners kijken naar achterkant woningen. Deels
huurwoningen, deels particulier bezit. Via Ruben kan een voorstel bij
de gemeente worden ingediend. Reactie gemeente afwachten.
B) Midzomerfestijn (Els)
Rinus de Jong heeft binnen fietsen kunnen regelen, waarvoor dank.
Programma krijgt steeds meer vorm, vergelijkbaar met vorig jaar.
C) 50 jaar Ruwaard
Peter vertelt over de tassenactie. Valt toch tegen hoeveel tassen worden
gebruikt. Verder zijn er leuke acties met AH. In voorjaar weer een actie.
D) Buurtwerkt
Ad Sterkens geeft aan dat voor de moestuin bij de Ministerhof het
wachten is op akkoord van de gemeente. Ad houdt commissieleden
Diana en Gilta beter op de hoogte van de stand van zaken.
E) Ontmoeten (Iemhof)
Een extern bureau inventariseert momenteel wensen van toekomstige
gebruikers. Ergens in februari/maart is de volgende bijeenkomst.
F) Stand van zaken invulling locatie voormalige Elzeneindschool
Op 11 januari 2016 start dagbesteding in een gebouwtje (voormalige
voedselbank) en 2e groep volgt snel. Bouwplannen liggen bij welstand
voor goedkeuring. In februari is er een inloopavond voor buurtbewoners.
De stichting Slowcare zoekt vrijwilligers voor ophalen/brengen van
gehandicapten (wonen binnen straal van 1 km vanaf locatie).
12. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
Bart Hoes
Hij heeft een nieuw e-mailadres: Bart.Hoes@ons-welzijn.nl
Zijn telefoonnummer is 06-14342912.
Hij bericht over het project Da Costastraat. Bewoners gaan in samenwerking
met kunstenaars vanuit Muzelinck hun schuttingen “pimpen”.
Rien
Er is een nieuwe richtlijn “Structuurplan Bomen en richtlijn Hinder en
overlast”. Via een puntensysteem wordt mate van overlast door bomen
berekend. Voor meer informatie zie site van gemeente Oss: www.
oss.nl/to/structuurplan_bomen_en_richtlijn_hinder_en_overlast.htm
Er is sprake van een lekkage in de Van Reenenstraat. Na overzoek blijkt dat
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in dat deel van de wijk leidingen moeten worden vervangen.
13.Ingekomen en uitgegane post
Zie overzicht.
14.Rondvraag
* Elly Slegtenhorst wil graag verslagen op de site plaatsen. Rucrea bespreekt en
geeft info over wijze waarop dit geregeld kan worden.
* De heer Van Tilburg doet idee aan de hand voor aanbrengen van beugels
aan lantaarnpalen voor ophangen zakken plastic afval, waaien anders weg.
Dit blijkt niet mogelijk te zijn.
* Rinus de Jong verzoekt vanwege grote hoeveelheden afval bij Ruwert om:
voorlichtingscampagne afval bij containers;
meer creativiteit van handhavers om storten van afval te voorkomen.
Frank informeert bij gemeente naar status meldingen van Rinus.
* Henk geeft aan dat door digitalisering van de gemeentelijke diensten de
bewoners en speciaal ouderen belemmeringen ondervinden hun zaken te
regelen. Kan ook telefonisch maar het hele beleid is niet klantvriendelijk.
Het duurt te te lang voor je terecht kunt, ook bij urgente situaties.
Frank bespreekt vrijdag in een overleg met de wethouder.
* Ed van Gessel heeft geconstateerd dat het beeld De Dromer haarscheurtjes
vertoont, splinters heeft en er slecht uit ziet. Hij adviseert hiervan melding
te maken bij de kunstenaar.
15.Sluiting
Rien sluit de eerste vergadering van 2016 met dank voor ieders inbreng en hij
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de bar.
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