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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard  

d.d. 13 mei 2016 
 
Aanwezig: 
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Diana v.d. Steen, Gilta Vinck, 

Frank van Lent en Bart Hoes, Gerrie Mulders (notulist) en  
bewoners van de Ruwaard  

 
Afwezig met bericht: 
Eyup Yildiz, Joop de Groot, Ruben Harmsen, Mark Hoffman en  

wethouder Rene Peters. 
 

1. Opening 
Rien van Boxtel opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom.  
Tijdens de vergadering komt het bericht binnen dat Mark Hoffman vader is geworden. 

Felicitaties voor het hele gezin. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen specifieke mededelingen. 
 

3. Spreekrecht bewoners 
De heer Arend Bakelaar: 

Hij woont aan het Vossehol en vraagt of het mogelijk is snelheidsbeperkende maatregelen 
te treffen bij Vossehol, Dasseburcht en Mollegang. Er wordt te hard gereden, is onveilig 
voor kleine kinderen. Er is schade aan auto’s. Fysieke maatregelen in woonerven passen 

niet in het beleid geeft Rien aan. 
Frank van Lent legt uit dat er 3 soorten wegen worden onderscheiden: 

*   stroomwegen (100 - 130 km/uur) 
*   ontsluitingswegen (50 – 80 km/uur) 

*   overige wegen (met 30 km/uur). 
Blijkbaar zijn er 2 locaties in de Dasseburcht waar “varkensruggen” liggen. Handhaving 
kan overlast verminderen maar heeft geen prioriteit. Acties van bewoners zijn altijd 

mogelijk en men kan elkaar aanspreken op rijgedrag. 
Naar een voorbeeld in Van Lennephof is het mogelijk dat bewoners zelf borden maken. 

Bart Hoes en Frank van Lent gaan met de heer Bakelaar samen bespreken welke acties 
gevoerd kunnen worden, te beginnen op de buitenspeeldag op woensdag 8 juni. 
 

4. Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Politie 

Wordt vanwege afwezigheid niet nader besproken.  

 
6. Gebiedsbeheerder aan het woord 

IUP-Projecten: 
1.  Ontwikkelingen rond winkelcentrum Ruwert, loopt. 
2.  Iemhof nieuwbouw, loopt. 

3.  Snelfietsroute Den Bosch-Oss, loopt, nog lichtmasten te plaatsen. 
4.  Aanpassing hofjes Wagenaarsstraat, loopt. 
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Actielijst 
Punt 110, vervanging bovenlaag paden Sibeliuspark, afgerond. 

Punt 113, Elzenhoekpark, vervanging bomen, lijkt afgerond maar er 
staan nog steeds dode boompjes. Wordt opnieuw naar gekeken. 

Overige punten in behandeling.  
Els Mulders geeft aan dat ze al twee maal bij Joop de Groot heeft gemeld dat er sprake is 
van een onveilige situatie bij een losloopterrein. Aan de kant van rotonde zijn hekken 

geplaatst, maar niet aan kant van speeltuin. Honden schieten zo het park in wat niet 
wenselijk is. Ze vult nog een keer het speciale formulier op de gemeentesite in. Rien 

neemt dit mee in besprekingen. 
 

7. Verslag 18 april 2016  

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 2: Een bewoner merkt op dat het straatwerk in de Meesterstraat na 

werkzaamheden zeer slecht is. Dit komt blijkbaar omdat de straat nog een keer open gaat 
voor het vernieuwen van de gasleidingen. Opdracht aan de aannemer is uiteindelijk het in 
oude staat terugbrengen van de bestrating. 

Pagina 3: Rien geeft aan dat het bestuur van de Iemhof een brief heeft gestuurd met 
bericht dat voor het afscheid van Walther van Hal geen afscheidsreceptie wordt gehouden. 

 
8. Werkgroepen 

A. Wagenaarstraat (Bart Hoes) 
Het plan voor de groenstrook door bewoners wordt nog gemaakt. Els Mulders vindt het 
jammer dat BuurtwerkT er nog niet bij is betrokken om samen te brainstormen. Dit vindt 

plaats in later stadium zodat bewoners zonder beperkingen plannen kunnen bedenken. 
Bart houdt “vinger aan de pols”. 

 
B. Midzomerfestijn (Els Mulders) 
Aanmeldingen vrijwilligers bijna compleet binnen. Maandagavond is er een 

informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers. Vrijdagavond is avondje voor 
genodigden. Er is toch nog van provincie vergunning verkregen voor het vuurwerk. Els 

meldt een tegenvaller, Tonnie Wittenberg is onverwacht opgenomen in een ziekenhuis 
vanwege klachten. Hij wordt gemist en iedereen wenst hem van harte beterschap. Brian 
Luft vervangt hem.  

Kees heeft gebeld met gemeente Oss over de vergunning en kreeg prompt een vragenlijst 
toegestuurd. Hij heeft deze ingevuld en verstuurd.  

 
C. 50 jaar Ruwaard (Peter Krop) 
Er zijn bijeenkomsten geweest met verschillende partners 50 jaar Ruwaard. 

Alle partijen zijn present bij promotiemarkt bij Midzomerfestijn. Tijdens 
Midzomerfestijn wordt het kunstwerk onthuld. Er wordt gezocht naar een locatie om het 

kunstwerk veilig neer te zetten, waar het wordt gezien. Locaties worden bekeken, 
denkend aan eisen kunstenaar en verzekering.  
 

D. BuurtwerkT 
Geen mededelingen. 

 
E. Ontmoeten (Iemhof) 
Geen mededelingen. Els Mulders gaat Geert-Jan van den Brand (adviseur gemeentelijk 

vastgoed) benaderen voor laatste stand van zaken. 
 

F. Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes) 
Els Mulders vraagt zich af of bewoners van bestaan Sociaal Team weten. Meningen 
hierover zijn verdeeld. De suggestie wordt gedaan de artikelen in Rucreant anders op te 

zetten, meer het team presenteren in plaats van individuele aandacht. Bart merkt op dat 
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dit ook nog de bedoeling is. PR is gaande. Tevens is er op 5 november 2016 een open 
middag bij het Sociaal Team waar ze zich presenteren. Ze zijn ook aanwezig bij 

Midzomerfestijn. 
 

G. Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart Hoes) 
Er is een bijeenkomst in het gemeentehuis geweest, plannen zijn toegelicht. 
Binnenkort volgt actie op individueel vlak maar ook voor het collectief. 

Het motto is “we gaan doen”. Op 12 mei jongstleden is een bijeenkomst gehouden om 
kansen, wensen en belemmeringen te inventariseren.  

Met de historie in gedachten vertelt Johan Juurlink over twee eerdere projecten waar hij 
bij betrokken was, waar niets meer over wordt gehoord:  
*  Bij Rigom project gericht op eenzaamheid bewoners, onduidelijk is wat 

    gevolg is geweest voor bezoekersdienst. Hij vreest dat niet meer bestaat. 
*  KBO-bijeenkomsten met thema vereenzamen. Huidige status onduidelijk.  

Johan houdt een pleidooi voor betere, gestructureerde aanpak, samen met instanties als 
KBO, Zonnebloem, Seniorenraad en Sociaal Team en gebruik Rucreant. Bart gaat na wat 
er met genoemde projecten is gebeurd. Hij heeft wel begrepen dat bestaande projecten zo 

lang mogelijk actief blijven. 
 

H. Nieuws vanuit project “GIDS” (Rien van Boxtel) 
Begin juni vindt volgende bijeenkomst plaats. 

 
9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 

Bart Hoes meldt dat 9 straten meedoen aan de straatspeeldag begin juni. 

Hij zoekt voor een bewoner een tijdelijke locatie voor het stallen van een 
auto. Gaat over duur van ca. 3 maanden. Hij ontvangt enkele tips hiervoor. 

 
10. Mededelingen Rucrea  

Paul van Boxtel geeft aan dat de op 22 mei gehouden fietstocht succesvol is verlopen. 

Herhaling vindt plaats ergens in september. Hij gaat met Albert Heijn praten over een 
traktatie tijdens de fietstocht. 

 
11. Ingekomen en uitgegane post 

Rien van Boxtel maakt melding van een brief van de gemeente Oss over “Zienswijze op 

het concept structuurplan bomen”.  
 

12. Rondvraag 
Er zijn geen vragen 
 

Uitreiking Gouden Oogappel Rinus de Jong 
Aan het eind van de vergadering komt een gezelschap de vergaderzaal binnen bestaande uit 

wethouder Kees van Geffen en familie en vrienden van Rinus de Jong. Rinus krijgt voor zijn 
vrijwilligerswerk in de Wijk Ruwaard een Gouden Oogappel uitgereikt. Wij feliciteren Rinus 
van harte met deze uitreiking. 

Rinus de Jong is al meer dan 20 jaar actief in de wijk Ruwaard. Hij verstaat de kunst om 
bewoners met elkaar en met hun wijk te verbinden. Hij is al jarenlang lid van wijkstichting 

Rucrea, als voorzitter, als algemeen bestuurslid en als dagelijks bestuurslid. Ook is hij actief 
voor wijkkrant Rucreant en kan het jaarlijkse Midzomerfestijn op Rinus rekenen. Verder heeft 
hij zich ingezet voor de organisatie van het 40-jarig bestaan van de wijk Ruwaard, de 

jaarlijkse hobby- en de gezinsfietstocht.  
 

13. Sluiting 
Rien van Boxtel sluit de vergadering.  


