Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard
d.d. 20 juni 2016
Aanwezig:
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Diana v.d. Steen,
Gilta Vinck, Frank van Lent, Eyup Yildiz, Ruben Harmsen en Gerrie Mulders
(notulist) en bewoners van de Ruwaard.
Deel van vergadering aanwezig Mark Hoffman en Ad Sterkens.
Afwezig met bericht:
Bart Hoes, Joop de Groot, Bart Hoes en wethouder Rene Peters
1. Opening
Rien van Boxtel opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen
Frank van Lent is jarig geweest en ontvangt felicitaties met een presentje.
3. Spreekrecht bewoners
Mevrouw Bosmans heeft spreekrecht gevraagd over het ontwerpen en
plaatsen van een kunstwerk in de Ruwaard. Elders in wijken in Oss staan
beelden, bijvoorbeeld de Patertjes, de Poort van Oss, Waterdragers.
Ruwaard heeft zoiets nog niet. Zij heeft hiervoor een idee en heeft 165
handtekening opgehaald die haar idee ondersteunen. Het idee wordt
enthousiast ontvangen. Zij stuurt hierover een brief naar Rien van Boxtel.
Frank van Lent gaat mevrouw Bosmans helpen bij het leggen van de juiste
contacten bij de gemeente. Er is behoefte aan opzetten kostenindicatie,
zoeken naar financiële middelen en naar een geschikte kunstenaar.
4. Vaststellen agenda en Proeftuinen
De agenda wordt wat gewijzigd in volgorde.
Proeftuinen
Bart Bakker komt vertellen over de voortgang van de “Proeftuinen” .
Zoals eerder uitgelegd, heeft dit niets met een echte tuin te maken maar is
het een naam voor een nieuw concept voor hulpverlening aan bewoners,
onder het motto “anders denken, anders doen”. Kosten en baten van
oplossingen van een bewonersprobleem worden tegen elkaar afgewogen en
hieruit wordt keuze gemaakt met minste kosten op lange termijn. Momenteel
14 kwesties in behandeling. Er is een prijslijst voor maatschappelijke
hulpverlening, waar gebruik van wordt gemaakt, voor meer informatie
hierover zie site www.effectenarena.nl.
5. Politie
Mark Hoffman trakteert op beschuit met muisjes wegens geboorte van zijn
dochter Elise. Hij neemt de gelegenheid informatie te geven:
* Meerdere brandjes in de Staringstraat bij kliko’s ’s nachts.
* Woninginbraken zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar (18 t.o.v.16).
* Vernielingen/beschadigingen zijn toegenomen, 5 meer dan vorig jaar.
* Huiselijk geweld/mishandelingen zijn toegenomen van 26 naar 36.
* Er is sprake van daling van jeugdoverlast.
* Kinderlokker in de Treubstraat is aangehouden.
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Els Mulders informeert vanwege een situatie die bij het Midzomerfestijn is
ontstaan, naar de wet- en regelgeving over het nuttigen van zelf
meegebrachte alcohol in openbare ruimtes. Het blijkt strafbaar te zijn.
Om toch op nette manier duidelijk te maken dat het bij het Midzomerfestijn
niet is toegestaan eigen drank te nuttigen, worden volgend jaar borden met
tekst opgehangen. Els stuurt Mark hierover een mail waarop Mark kan
reageren met exacte informatie over het wetsvoorstel.
Naar aanleiding van de brandstichting in kliko’s brengt Johan Juurlink de app
Afvalwijzer ter sprake. Het zou mooi zijn als daar een concrete tijd wordt
aangegeven waarop de kliko wordt geleegd. Hoeven de bewoners deze niet
s’avonds al neer te zetten. Zit nu niet in de app. Frank van Lent geeft dit
verbeteridee nogmaals door aan de gemeenteambtenaren.
6. Gebiedsbeheerder aan het woord
Ruben Harmsen merkt op dat een hek plaatsen bij de Ministershof een goede
oplossing lijkt voor de ontstane sluiproute.
Bewoner de heer Clappers, heeft een lijst gemaakt en voorzien van foto’s van
mankementen aan de snelfietsroute F59. Het is verstuurd naar de wijkraad,
gemeente en naar de aannemer. Verlichting wordt nog aangelegd.
Rinus van Boxtel stelt voor in het kader van het IUP verlichting uitgebreider
te bekijken. In de Paganinistraat is 1 lantaarnpaal omvergereden.
Dit is bij de gemeente gemeld door Rinus de Jong die reactie kreeg dat
vervanging is afgewezen maar dat wel een nieuwe lantaarnpaal is besteld.
Johan Juurlink vraagt aandacht voor het groen dat op veel plaatsen is
vervangen door gras. Het gras is gemaaid en overal liggen hooihopen, niet
echt netjes. Conclusie is het dat het grasonderhoud te kort schiet.
Ruben geeft aan dat dit een financiële kwestie is. Bij de aanbesteding is een
vast aantal maaifrequenties vastgelegd. Dit kan niet worden aangepast als de
weersomstandigheden het eigenlijk wel vereisen.
Ad Bloemers verzoekt de gemeente een boom te verwijderen in de
Treubstraat/Aalbersestraat. De boom blokkeert het pad voor
rolstoelgebruikers. Ruben gaat samen met Ad Sterkens ter plekke kijken.
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, ligt stil wegens broedseizoen.
Actielijst
Wordt aangepast door Rien van Boxtel. Bijzonderheden:
84: evenemententerrein blijft nat. Afwachten wat maatregelen doen.
113: in najaar worden enkele bomen vervangen.
117: wijziging openbare ruimte, is bekeken, maar er is te weinig ruimte voor
realisatie van bewonersplannen. Er komt wel een fietssluis.
121: Bankjes bij losloopterreinen. Een bankje is vervangen en voldoet aan
eisen. Wens is andere, grotere bank. De Wijkraad gaat een nieuwe bank
betalen en de te kleine bank krijgt andere bestemming binnen de wijk.
7. Verslag 23 mei 2016
Tekstueel en naar aanleiding van:
Pagina 3: punt 10: Traktatie van Albert Heijn was niet bij de fietstocht, maar
bij de buitenspeeldag.
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8. Werkgroepen
A. Wagenaarstraat (Bart Hoes)
Werkzaamheden liggen stil. Plan van bewoners is nog niet gereed.
B. Midzomerfestijn (Els Mulders)
Zeer geslaagde Midzomerfestijn. Veel geluk met mooie weer. Evaluatie volgt
op 28 juni. De ballonvaart kon helaas niet door gaan, deze is verzet.
C. 50 jaar Ruwaard (Peter Krop)
Het jubileumjaar wordt afgesloten met de ballonvaart, 24 augustus.
D. BuurtwerkT (Diana v.d. Steen)
Diana, Gilta Vink en Ad Sterkens zijn wezen kijken. Is in aanbouw.
E. Ontmoeten Iemhof (Els Mulders)
Het verschenen rapport geeft een vertekend beeld. Het gevoel heerst dat het
wijkgebeuren een ondergeschoven onderdeel gaat worden bij het nieuwe
Ontmoeten. Wijkraad, Wijkstichting Rucrea en Beheerstichting hebben met
elkaar gesproken en zitten op een lijn. Momenteel wordt meer gestuurd naar
en door andere instanties. Op 21 juni vindt een bijeenkomst plaats tussen
betrokken partijen. Rinus heeft de indruk dan een nieuw plan wenselijk is en
gaat dit bespreken. Peter Krop geeft aan dat de kerngroep nog eens bij elkaar
moet komen. Als 2 alternatieven niet akkoord zijn, is een 3e voorstel nodig.
F. Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes)
Aanmeldingen voor Sociaal Team, mailen naar Info@ons-welzijn.nl
Bellen mag ook, 088-3742525
Johan Juurlink heeft gelezen in Rucreant dat de gemeente het verslag tussen
partijen ontvangt. Dit bevreemdt hem. Bart benadrukt nogmaals dat er niets
naar de gemeente gaat. Verzoek aan de redactie dit te rectificeren.
G. Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart Bakker)
Zie agendapunt 4.
H. Nieuws vanuit project “GIDS” (Rien van Boxtel)
In het kader van gezond opgroeien en bewegen hebben kinderen uit de
Ruwaard een collage gepresenteerd aan wethouder Peters met foto’s van
plekken in de wijk waar ze graag spelen en van plekken in de wijk die zij
liever mijden. Binnenkort meer hierover.
9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
Er zijn geen mededelingen.
10.
Mededelingen Rucrea
Peter Krop brengt volgende punten onder de aandacht:
* Fietstocht krijgt 11 september herhaling.
* Op 5 november vindt een inspiratiemiddag plaats rond 4 thema’s:
Duurzaamheid, Ontmoeten, Gezondheid en Woonomgeving.
De middag krijgt de vorm van een marktplein. Zie Rucreant nummer 10.
Aanmelding voor deelname kan via secretarisrucrea@gmail.com
11.

Ingekomen en uitgegane post
Spreken voor zich, zie lijst.
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12.
Rondvraag
Elly Slegtenhorst over kunstwerk 50 jaar Ruwaard
Zij vindt het getuigen van disrespect naar de kunstenaar en bewoners dat het
kunstwerk nog geen definitieve locatie heeft gekregen. Staat nu opgeslagen
bij de Muzelinck. Vraag is waar het een plek kan krijgen.
Op advies gaat Elly contact opnemen met Dennis Spanjers en Karel Donders
en neemt alle suggesties die tijdens vergadering zijn gedaan, mee in gesprek
dat desgewenst ook wordt bijgewoond door Ad Sterkens.
Johan Juurlink over GIDS
Hij verzoekt in de Rucreant een artikel op te nemen over GIDS om meer
bekendheid te geven. Suggesties Week van de natuur en wandelingen die
wekelijks worden georganiseerd.
Ad Bloemers over overkapping Ruwaard
Overkapping is nagenoeg gereed. Ingebruikname op 29 juni 206, 17.00 uur.
Ed van Gessel over de wijkbus
Erg jammer dat er bij de Sibeliusflat niemand gebruik maakt van de bus.
Dit blijkt ook het geval te zijn bij De Wellen en bij Huize Katwijk. Ad gaat
hierover contact opnemen met een kennis om redenen te achterhalen.
Bij alle genoemde locaties zijn folders met dienstrekening verspreid.
Soms slaan chauffeurs haltes over waardoor dienstregeling niet meer
betrouwbaar over komt en daardoor mogelijk niet wordt gebruikt.
Frank van Lent over jeugd gemeenteraad
Dinsdag 21 juni presentatie van een scholier van de Hertogin Johanna School
om in een het Elzeneindpark een vlindertuin te maken. Dit is realiseerbaar
mits er een beheerder wordt gevonden. Els Mulders tipt contact op te nemen
met de Vlinderwerkgroep van het IVN.
13.
Sluiting
Rien van Boxtel sluit de vergadering.
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