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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard  
d.d. 21 maart 2016 
 
Aanwezig: 

Rien van Boxtel, Eyup Yildiz, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst,   
Bart Hoes, Ruben Harmsen, Joop de Groot en Gerrie Mulders (notulist),  
Ad Sterkens, Wethouder Rene Peters, bewoners van de Ruwaard en  

gastsprekers Lisa Delmee en Bart Bakker. 
 

Afwezig met bericht van verhindering:  
Diana v.d. Steen, Gilta Vinck, Frank van Lent en Mark Hoffman  
 

1. Opening 
Rien van Boxtel opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom.  

 
2. Mededelingen 

Felicitaties voor Bart Hoes die jarig is geweest.   

 
3. Spreekrecht bewoners 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

4. Vaststellen definitieve agenda 

De agenda wordt gewijzigd, toevoeging punt 7A Lisa Delmee van GGD over 
project “GIDS”. 

 
5. Politie 

Vanwege afwezigheid Mark Hoffman geen gedetailleerde gegevens. Er zijn 

geen vragen en/of opmerkingen om over te brengen naar Mark. 
 

6. Gebiedsbeheerder aan het woord 
Ruben Harmsen en Joop de Groot geven presentatie “Organisatie, projecten 
en processen” waarmee zij uitleg geven over: 

-  organisatie IBOR (Inrichting Beheer Openbare Ruimte) met afdelingen 
   Specialisten, Gebieden en Projecten, Tor & Hor, Afval en Uitvoering 

   Tor = Toezicht Openbare Ruimte 
   Hor = Handhaving Openbare Ruimte. 

-  Werkzaamheden gebiedsbeheerders 
-  Soorten projecten 
-  Inbreng Wijkraad bij Projecten 

-  Fasering IUP-projecten 
-  Actielijst. 

 
Gebiedsbeheerders vallen onder afdeling “Gebieden en Projecten”. 
Werkzaamheden: 

*  Integraal verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte; 
*  Betrokken bij alle projecten; 

*  Levert een bijdrage aan beheerbeleid van openbare ruimte; 
*  Eerste aanspreekpunt voor bestuur en bewoners; 
*  Plannen en opdrachtgeven van IUP Projecten; 

*  Plannen en ontwikkelingen afstemmen met in- en externen (bewoners, 
    kernteams, wijk- en dorpsraden, college van B&W, bedrijven en scholen).  
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Fasering van grote IUP projecten en bijbehorende inspraak bestaat uit: 
* bepalen IUP projecten (advies wijkraad) 
* voorontwerp (inspraak belanghebbenden/advies wijkraad) 

* definitief ontwerp (informatie) 
* bestek/doorlooptijd (geen)  

* aanbesteding (geen) 
* uitvoering (informatie) 

* voortgang IUP projecten (informatie).  
 
Meldingen over zaken met betrekking tot openbare ruimte kunt u 

doorgeven via e-mail digitaalloket@oss.nl of telefoonnummer 
140412. 

 
Johan Juurlink informeert naar de rol van het collectief van voorzitters van 
dorpsraden. Rien geeft aan dat het niet meer actief is. 

Tevens wil hij weten of de Wijkraad Ruwaard aandacht besteed aan de 
Programma Evaluatie 2015 en dan met name hoofdstuk 7 Ruimtelijke 

ontwikkeling en Wonen. Informatie is gepubliceerd in weekbladen.   
Wethouder Peters geeft aan dat dit een alternatief is voor een jaarverslag. 
Hierin wordt aangegeven wat gemeente Oss heeft bereikt ten opzichte van 

doelstellingen. Een eerste stap van rechtmatigheid naar doelmatigheid. 
De leden van de wijkraad verdiepen zich nader in het Programma. 

 
Joop de Groot gaat verder over Soorten Projecten: 
*  Grote integrale projecten (IUP) met projectbudget 

    uitgebreide inspraak/advies wijkraad; 
*  Groot onderhoud (budget technische noodzaak) 

    informatie aan wijkraad; 
*  Dagelijks onderhoud (jaarlijks budget) 
    beperkte/geen informatie aan wijkraad. 

 
Rien van Boxtel informeert of afschrijvingstermijnen bepalend zijn voor 

projecten? Dit blijkt niet het geval te zijn. Gemeente gaat uit van technische 
noodzaak. Er kunnen knelpunten ontstaan als er technische noodzaak is en 
budgetten beperkt zijn. Belangrijk is te bepalen waar je geld aan uit geeft. 

Johan Juurlink brengt groot onderhoud speelplekken ter sprake. Hij is 
voorstander van beleid dat rekening houdt met wijzigingen in leeftijdsopbouw 

in een buurt door verplaatsen van speelplekken naar buurten met kleine 
kinderen. Joop de Groot geeft aan dat een nieuw speelterreinenbeleid wordt 
opgesteld en dat deze methode reeds wordt toegepast. 

Els Mulders brengt lantaarnpalen ter sprake die op verkeerde tijden aan gaan. 
Zij stuurt hierover nog een mail naar Ruben en Joop. 

 
7. GGD project “GIDS” 

Lisa Delmee neemt het woord over het project “Gezond in De Stad” met het 
doel om gezondheidsachterstanden binnen wijken te verminderen. 
Op 30 maart is er een informatiebijeenkomst voor bewoners. 

Om praktische redenen is de volgende taakverdeling gemaakt: 
*  het SEC (Sport Expertise Centrum) richt zich op leeftijden tot 18 jaar; 

*  de GGD richt zich op leeftijd 18 – 64 jaar; 
*  Brabant Zorg richt zich op leeftijd 64 jaar en ouder. 
Uitgangspunt zijn de bestaande situatie en de wensen van de bevolking. 
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Johan Juurlink merkt op dat in Oss geen sprake is van een ouderenbeleid. 
Hij zet vraagtekens bij de leeftijdsgrens van 64 jaar. Hij denkt als voorbeeld aan 
een cursus Valpreventie waarbij geen sprake is van leeftijdsgrens. Ook bewoners 

jonger dan 64 kunnen deze cursus nodig hebben. 
Lisa geeft aan dat indien gewenst enigszins van de leeftijdsindicatie mag worden 

afgeweken. 
 

7a. Verslag van 15 februari 2016 
Tekstueel en naar aanleiding van pagina 3: 
Jan van Orsouw is blij met de gele streep tegen parkeren bij de Staringstraat 

maar streep is alleen in de bocht aangebracht. Joop en Ruben bekijken 
uitvoering. Verzoek is om meer handhavers langs te sturen. Dit is geregeld. 

Els Mulders brengt nogmaals actie onder de aandacht, doppen van flessen en 
potten inleveren voor blindegeleidehond. Ook deksels van bijvoorbeeld 
pindakaaspotten zijn welkom.  

 
8. Stand van zaken “Proeftuin In voor zorg”  

Bart Bakker geeft nadere toelichting over het ontwerpen en invoeren van 
gebiedsgerichte financiering vanuit wonen, welzijn en zorg ten behoeve van 
het realiseren van positieve gezondheid. Uitvoering door: 

1) andere samenwerking betrokken partijen 
(hij beschrijft voorbeeld van busvervoer voor bijzonder onderwijs) 

2) actieve bewoners 
(voorbeeld Talentencentrum en Ons Welzijn) 

3) flexibele financiering (afweging baten/lasten) 

4) steunende systemen (instanties). 
Elly Slegtenhorst is verbaasd over deze informatie. Zij heeft eerder een bij- 

eenkomst bijgewoond als lid van de werkgroep.  
Wat is status van werkgroep? 
Bart geeft aan dat er geen werkgroep is. De bijeenkomst was informatief. 

Er is wel een stuurgroep waar ook Wethouder Peters deelnemer van is. 
Bart brengt partijen bij elkaar en leert ze gezamenlijk anders te denken. 

Burgerinitiatieven worden op prijs gesteld. Bij vragen hierover kan men 
mailen naar Bart Bakker, B.Bakker@Oss.nl. 
 

Het zit Johan Juurlink dwars dat men de papieren gemeentegids wil 
afschaffen. Hij vraagt zich af hoe hij samen met anderen dit proces kan tegen 

houden, met name voor de ouderen heel vervelend. Bart neemt zijn 
opmerking/vraag mee in besprekingen hierover. 
 

Ad Sterkens informeert hoe professionals hier mee omgaan? Er is vaak sprake 
van teveel hulpverleners en teveel regels waar men zich aan moet houden. 

Bart legt uit dat het moet groeien. Een keer per week is er een wijklunch 
waar instanties bij aansluiten.  

 
9. Werkgroepen  

A. Wagenaarstraat (Bart) 

Eind maart gesprek gemeente/bewoners bespreking plannen. 
B. Midzomerfestijn (Els) 

Voorbereidingen verlopen goed. Okido wil participeren. Sponsoring loopt 
terug t.o.v. vorige jaren. 

C. 50 jaar Ruwaard (Peter) 

Binnenkort gesprek over rol bij Midzomerfestijn en afsluiting jubileumjaar. 
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D. Buurtwerkt (Rien namens Ad) 
Toestemming voor volkstuin bij Ministerhof is verkregen. Uitvoering met 
dank aan Jan v.d. Coevering. 

E. Ontmoeten Iemhof (Els) 
Gesprekken lopen, maar enkele betrokken partijen trekken eigen plan. 

Hierdoor wordt invulling problematisch. Wethouder Peters erkent situatie. 
Hij geeft aan dat financiën onduidelijk zijn. Voor betrokkenen zijn allerlei 

oplossingen denkbaar maar dat eerst wensen inzichtelijk moeten zijn. 
Accommodatie moet wel exploitabel zijn. 

F. Stand van zaken invulling locatie voormalige Elzeneindschool 

(Rien) 
Er is info-avond geweest. 1e boerderijtje al in gebruik, 2e binnenkort. 

SlowCare zoekt nog vrijwilligers voor vervoer. Aannemer start rond de 
bouwvakvakantie. Duur (ver)bouw ca. 8 maanden. 

G. Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes) 

Contactgegevens zijn: e-mail info@sociaalteamosswest.nl 
of telefoonnummer 088 3742525. 

 
10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 

� Elly meldt verheugd dat in samenwerking met Helene Smits van Rucrea is 

geregeld dat de notulen van de wijkraad voortaan op de website komen. 
� Els brengt de bijenmarkt op 2e paasdag onder de aandacht. 

� Rien geeft aan dat op 24 maart een info-avond is over oprichten van een 
whatsap groep voor buurtpreventie. 

� Tevens meldt hij dat extra subsidie is ontvangen voor een evenementen-

aansluiting bij de speeltuin. De aansluiting wordt binnenkort verzwaard. 
      

11.Ingekomen en uitgegane post 
Zie overzicht. 
    

12.Rondvraag 
Kees vertelt over een succesvol evenement georganiseerd door Rucrea. Zo’n 125 

kinderen hebben samen met ouders paaseieren gezocht. 
Bart merkt op dat er tot nu toe slechts 5 aanmeldingen zijn ontvangen voor 
de buitenspeeldag. 

 
13.Sluiting 

Rien sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng en hij nodigt de 
aanwezigen uit voor een drankje in de bar. 


