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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard   

d.d. 18 april 2016  
  

Aanwezig:  
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Joop de 

Groot, Diana v.d. Steen, Gilta Vinck, Frank van Lent en Mark Hoffman.  
wethouder Rene Peters en Gerrie Mulders (notulist)  

bewoners van de Ruwaard    

  

Afwezig met bericht:  

Eyup Yildiz, Ruben Harmsen en Bart Hoes   

  

  

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

  

2. Mededelingen  
Wijkagent Martin Kuijs is jarig geweest en krijgt hiervoor een bloemetje.  

  

3. Spreekrecht bewoners  
Bewoner mevrouw Hoek-van Elvers:  
* Over parkeerproblematiek Vivaldistraat/Wagenaarstraat/Verdistraat.   

   Er zijn laatst parkeerplaatsen ingeleverd. Slechte parkeerbeleid is   
   aanleiding tot burenruzie. Zij geeft aan dat aanvraag voor aanbrengen van  

   gele parkeerstrepen is afgewezen. Zij verzoekt de gemeente er nog eens   
   naar te kijken. Tijdens de vergadering ontstaat het idee om bij het pleintje   
   extra parkeerplaatsen te creëren. Er komt een duidelijke tekening   

   waarna de Wijkraad en de gebiedsbeheerder er naar gaan kijken.  
* Tevens brengt zij een locatie bij de Wagenaarstraat ter sprake. Er is een  

   sluiproute ontstaan wat gevaarlijke situaties oplevert. Dit kan worden  
   opgelost door het plaatsen van een voethek. Joop de Groot en Rien  
   Schuurmans gaan ter plekke kijken. Ook hiervan is een schets nodig.  

  

Bewoners de heer en mevrouw Van Leeuwen:  

Wonen in Lisztgaarde en geven aan dat in hun straat tegenwoordig heel erg hard 
wordt gereden, terwijl het tot 30 km-zone hoort. Dit levert gevaarlijke situaties 
op. Vraag is of er iets aan gedaan kan worden. Els Mulders stelt dat voor een 

goede beoordeling meer inzicht nodig is. Joop de Groot regelt dat er twee 
pneumatische telslangen worden aangebracht voor het doen van metingen. 

Binnen termijn van 2 maanden. De eerste resultaten van metingen kunnen in 
juni beschikbaar zijn.  

  

4. Vaststellen definitieve agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  

5. Politie  
Mark Hoffman geeft een opsomming:  
*  er zijn minder woninginbraken dan vorig jaar, tot nu toe 8;  

    mede dankzij inzet 2 extra collega’s, preventieve acties, extra politie-  
    auto’s en whatsapp-groepen.  

*  3 Inbraken via sleutelkastjes, waarvan 1 aangegeven. Hierover start een  
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    overleg met zorginstellingen, Brabant Wonen en gemeente. Door gebruik  

    van sleutelkastjes zijn bewoners extra kwetsbaar. In besprekingen worden    
kwaliteit en keurmerken van de kastjes ook besproken.  

*  Jeugdoverlast wordt zo’n 2x per maand gemeld.  
*  Veel vernielingen aan auto’s of poging tot auto-inbraak.   

    Een verdachte is aangehouden.  

  

6. Gebiedsbeheerder aan het woord  
Joop de Groot neemt het woord:  

A. Voortgang IUP-Projecten (Integraal Uitvoeringsprogramma):  
    Projecten omvatten onder andere werkzaamheden aan faunapassage,  

    bij Landerij Van Tosse, Euterpelaan Noord, Ruusbroecgaarde, Sibeliuspark   
    herontwikkeling, herstraten Wagenaarstraat, F59 snelfietsroute, groot  

    onderhoud asfalt.  
    Rien van Boxtel licht toe dat voor ieder project inspraakmogelijkheden zijn.  
    Bij de grotere projecten vindt dit plaats via de Wijkraad. Meldingen kan  

    men lezen in “Oss Actueel” het aparte katern in Weekblad Regio Oss.  
    Voor de Ruwaard geldt dat projecten ook worden aangekondigd via  

    www.Rucrea.nl      

  

    Rien van Boxtel geeft aan dat er regelmatig overleg is over de   

    talentencampus en onderhoud aan het Sibeliuspark.   
    Wethouders Van Geffen en Wagemakers zijn van mening dat het  
    onderhoud dat nodig is bij Sibeliuspark, valt onder regulier onderhoud.  

    Joop de Groot gaat via de wethouders benodigde middelen aanvragen.  
    Ad Bloemers merkt op dat het gemeentelijke pad langs De Deel gaten   

    heeft waardoor bewoners vallen. Het is nog niet eerder gemeld.  
    Joop verzoekt dit en andere gevaarlijke situaties over openbare   
    ruimtes te melden via de site www.loket.oss.nl of via mail  

    digitaalloket@oss.nl of telefonisch nummer 100412.  

  

B. Actielijst   

    Vervanging van waterleiding Meesterstraat  
    Brabant Water gaat de waterleiding vervangen bij de Meesterstraat  

    en naaste omgeving. Cees merkt op dat Brabant Wonen daar borden 
heeft geplaatst met waarschuwing dat grond is vervuild. Dit is niet bekend 

bij   de gebiedsbeheerder Joop de Groot. Hij stelt onderzoek in en legt   
    procedure uit: grond die nog niet is onderzocht, is potentieel gevaarlijk  
    tot dat het is getest. Wethouder Peters vraag het College van B&W actie  

    te ondernemen om de bewoners correct te informeren.  

  

    Vervanging van waterleiding Cereslaan-spoor  

    De watertransportleiding van de Cereslaan tot aan het spoor wordt   
    vervangen. Ook dat deel van de wijk wordt open gelegd.  

  

    De actiepunten 113 en 114 zijn afgerond en kunnen van de lijst af.  
      

7. Verslag van 21 maart 2016  
Tekstueel en naar aanleiding van het verslag zijn er geen op/aanmerkingen.  

  

8. Werkgroepen   
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A. Wagenaarstraat (Rien namens Bart)  

Bewoners van “spitse” daken hebben bloemetje ontvangen wegens 
overlast. Het energieproject is afgesloten. Er is besparing gerealiseerd van  

ca. 100 euro/maand voor gas en elektriciteit.  
B. Midzomerfestijn (Els)  
Vergunningen zijn aangevraagd. Opening door Oki en Do van Okido 

Speelparadijs. Op zaterdagavond sfeermuziek uit jaren 80 voor alle 
leeftijden. Op zondag onthulling kunstwerk 50 jaar Ruwaard. Andere 

onderdelen zijn de ballonvaart, Samba Percussie Band Dale Cana, 
workshops en preuvement. Voorbereidingen gaan goed.  
Vrijwilligers kunnen zich melden bij Els of bij Bart. Vrijwilligers van vorige 

jaren krijgen een formulier om in te vullen voor deelname.   
C. 50 jaar Ruwaard (Peter)  

Het Kunstwerk in verband met 50 jaar Ruwaard gaat rond voor aanvulling.  
Helaas loopt de tassenactie niet zo goed en voeren een minimum aantal  
groepen/verenigingen het logo 50 jaar Ruwaard.  

D. BuurtwerkT   
Momenteel wordt gewerkt aan de overkapping bij Zorgcomplex de Ruwaard 

(Mininsterhof). Tevens loopt een project in de Wagenaarstraat.  
E. Ontmoeten Iemhof (Els)  

Geen nieuws te melden.  
F. Stand van zaken Sociaal Team   
Geen nieuws vanwege afwezigheid Bart Hoes.  

G. Nieuws van “Proeftuin”  
Geen nieuws te melden.  

H. Nieuws vanuit project “GIDS”  
Er is een informatieavond geweest waar verenigingen en individuele 
bewoners zich hebben aangemeld voor deelname.  

  

9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden  
Rien van Boxtel:  

[Symbool]  Beheer Iemhof: de heer Walther van Hal draagt het beheer over aan 

de heer Gijs Weck per 1 juli 2016.  

[Symbool]  Op 12 mei 2016 vindt een burgerbijeenkomst plaats in een pand aan 

de Rossinistraat. Bart Hoes heeft hiervoor mail verstuurd naar actieve   

     burgers en betrokken organisaties. Iedereen is welkom.  

  

11.Ingekomen en uitgegane post  

      Zie overzicht.  
     

12.Rondvraag.  
     Deze keer maakt niemand gebruik van de rondvraag.  

  

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


