Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard d.d.
18 juli 2016
Aanwezig:
Rien van Boxtel, Eyup Yildiz, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst,
Gilta Vinck, Frank van Lent, Mark Hoffman, Bart Hoes, Joop de Groot en
Gerrie Mulders (notulist), bewoners van de Ruwaard
Gasten Geert-Jan van den Brand van gemeente Oss, Janet Govers en Ad Sterkens van
Brabant Wonen en Maaike Cnossen van DTV.
Afwezig: Diana van der Steen en Ruben Harmsen
1. Opening
Rien van Boxtel opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen.
Gerrie Mulders ontvangt wegens verjaardag in augustus een bos bloemen.
3. Spreekrecht bewoners
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen definitieve agenda
De volgorde wordt wat aangepast.
5. Politie
Mark Hoffman meldt 5 woninginbraken in juli 2016
Meldingen kan men doen door te bellen 0900 8844.
Meldingen kan men ook doen via internet, www.oss.nl, via het digitaal loket.
Bij invoer van postcode verschijnt de naam van de wijkagent.
Els informeert naar een gesloten woning in de wijk. Gaan toch bewoners naar binnen.
Dit moet je als buurtbewoner altijd melden bij de politie.
Vuurwerkoverlast bij een school en overlast bij het water heeft de aandacht.
Ed van Gessel meldt dat hij onlangs een fiets van De dromer heeft gehaald.
6. Gebiedsbeheerder aan het woord
a. Voortgang IUP-projecten
De snelfietsroute Den Bosch – Oss wordt besproken.
Aannemer heeft een “rondje” gemaakt waar verbeterpunten uit komen:
- afwatering kan hier en daar beter;
- markering en bebording is nog niet op orde.
- verlichting nog niet aangebracht (hiervoor dient netbeheerder Enexis eerst
een nieuwe kabel te leggen).
Johan Juurlink brengt fietsroute in Geffen en Nuland ter sprake, lijkt nog niet gereed
en geeft verwarring bij fietsers. Joop de Groot geeft aan dat de dorpsraden in de
ontwerpfase bewust keuzes hebben gemaakt bestaande fietspaden te handhaven. Er
worden nog borden geplaatst voor aansluiting.
Twee projecten van Brabant Water worden besproken.
- Staatsliedenbuurt, vervanging van waterleiding, het straatwerk is tijdelijk
tot dat Enexis de gasleiding gaat vervangen;
- Heihoeksingel, vervanging watertransport hoofdleiding, communicatie
naar bewoners volgt, start project mogelijk in najaar 2016.
Ed van Gessel vraagt aandacht voor stuk gereden bestrating in de dichtersbuurt.
Daar is Brabant Wonen bezig met een ongediertebestrijdings- project.
Bestrijdingswagens beschadigen wegdek (wordt punt 124 actielijst).
b. Actielijst
Punt 115 Groenstrook Wagenaarstraat
Bart Hoes: afspraak op 1 augustus 2016 met bewoners.
Punt 117 Openbare ruimte Vivaldistraat
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Bewoners klagen over de locatie van de fietssluis. Daarnaast is de fietssluis van
slechte kwaliteit. Joop de Groot heeft nagevraagd bij gebiedsopzichter. Een
bewoonster heeft op de dag van aanleg, verzocht iets te verplaatsen.
Punt 118 Snelheid verkeer Listzgaarde
Tellingen via telslangen van 21 mei tot 3 juni 2016.
Joop licht de cijfers van de telling toe en concludeert dat deze geen abnormaal beeld
geven. Els Mulders vindt het toch verontrustend en vraagt meer inzage. Frank van
Lent merkt op dat infrastructurele maatregelen niet geschikt zijn. Alternatief is het
beter te meten met bewoners of met Veilig Verkeer Nederland. Overigens zijn het
bewoners die daar rijden waarvan het gedrag aangepast moet worden. Joop
bespreekt het verder in het kernteamoverleg en hij licht te bewoners in over de
bevindingen.
Punt 121 Bankje hondenlosloopterrein is afgehandeld.
Punt 122 Boom op stoep Aalbersestraat
Aan de andere kant van de boom komt een stoep geschikt voor rolstoelen.
Punt 123 Straatverlichting Paganini
Hierover vindt overleg plaats. Een beschadigde lantaarnpaal is vervangen.
Het is Els Mulders opgevallen dat de groenstroken zeer slecht worden gemaaid. Is
bekend. Wordt nader besproken met de gebiedsopzichters.
7. Verslag van 23 november 2015
Tekstueel en naar aanleiding van:
Pagina 1: Mevrouw Bosmans is via Paul Spanjaard van de gemeente Oss
in contact gebracht met een kunstenaar.
Pagina 2: Rinus de Jong verzoekt Frank het verbeterpunt van de afvalapp
(uitbreiding met tijd) door te geven aan juiste ambtenaren.
Pagina 2: lantaarnpaal wordt wel vervangen maar niet verplaatst.
Pagina 2: toevoegen: Rinus de Jong verzoekt te bekijken hoe het komt dat een
lantaarnpaal in de Paganinistraat steeds omver wordt gereden.
Pagina 2: punt 6 Rinus van Boxtel wordt bedoeld Rien van Boxtel.
Ad Sterkens wordt bedoeld Ad Bloemers.
Pagina 3: punt 12 Ad Sterkens wordt bedoeld Ad van Workum.
Ad Bloemers moet zijn Ad Sterkens.
Pagina 3: Frank van Lent meldt dat de vlindertuin niet door gaat.
8. Werkgroepen.
A) Wagenaarstraat
Bart Hoes: afspraak met bewoners gepland op 1 augustus 2016.
B) Midzomerfestijn geen bijzonderheden
C) 50 jaar Ruwaard geen bijzonderheden
D) BuurtwerkT
Rien meldt namens Diana aanvraag voor een betonnen tafel bij
de jeu de boule-baan bij Thorbeckestraat/Van Tienhovenstraat.
Tevens is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van 6 bloembakken
bij Basisschool Sterrebos en Openbare Basisschool De Telescoop.
E) Ontmoeten (Iemhof)
Geert-Jan van den Brand van de gemeente Oss neemt het woord.
Hij licht het besluitvormingsproces toe. Er is Kernteam opgericht en een
overlegorgaan met deelnemers voor exploitatie en samenwerking.
Tevens is externe adviseur JCS Advies ingehuurd. Er zijn nieuwe
wendingen waar hij over komt vertellen. Brabant Zorg wil een deel van
De Spil beschikbaar stellen voor het nieuwe “ontmoeten”.
Dit moet worden onderzocht en geeft vertraging in het besluitvormingsproces. De Wijkraad vindt het erg jammer dat deze informatie in een
laat stadium wordt gedeeld. Geert-Jan geeft aan dat stappen zorgvuldig
worden genomen maar dat is verzuimd het Kernteam te informeren.
Hiervoor biedt hij zijn excuses aan.
Een van de vragen is, waar blijft er ruimte voor de jeugd?
Dit kan ook worden gesproken tijdens de Inspiratiemiddag op
2

5 november. Johan pleit voor zoveel mogelijk deelnemers.
F) Stand van Zaken Sociaal Team
Melding dat Gemeente Oss vergunninghouders moet plaatsen.
B&W en Vluchtelingenwerk informeren buurtbewoners. Vluchtelingenwerk zet zich in voor goede integratie. Vraag is hoeveel woningen?
Janet Govers neemt het woord. Dit is afhankelijk van mutaties, geschiktheid van woningen, keuze 1 persoon, 1 gezin of keuze voor kamergewijze
verhuur en spreiding. In principe zijn huurhuizen in Ruwaard geschikt.
De taakstelling voor de gemeente Oss (incl. Kernen) is 266 personen.
Vergunninghouders krijgen voorrang op anderen. COA (Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers) heeft ook een rol bij plaatsing bewoners.
Ad Bolwerk informeert naar de begeleiding. Paul van Boxtel geeft aan
dat Vluchtelingenwerk zorgt voor 2 jaar begeleiding. Hij heeft spreekuur
voor vragen over vluchtelingen.
G) Nieuws vanuit “Proeftuin”
In het kader van de proeftuin is voor een bewoner tijdelijk een caravan
geplaatst bij de parkeerplaats naast de volkstuinen bij Geffen. Het betreft
een jongeman met 4 honden. Hij moet zich aan de afspraken houden.
H) Nieuws vanuit project “GIDS”
Rien van Boxtel meldt dat leerlingen van basisschool een collage
hebben gemaakt. Is aangeboden bij de gemeente. Wordt vervolgd.
9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
Bart heeft antwoord op een vraag van Johan Juurlink uit vorige vergadering.
Oude Rigom onderdelen zijn praktisch nog actief zoals: boodschap plus bus, vervoer
op maat, alarmering, bezoek brengen, SamSam, cliëntenraad etc.
Gestopt is het tekenen, schilderen en bridgen. Valpreventie voor ouderen is
ondergebracht bij de KBO. Janet Govers voegt hier het Alzheimer café en Mantelzorg
aan toe. Johan informeert of deze bekend zijn bij WMO-consulent (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). Hij noemt een voorbeeld van de
boodschappendienst, geldt voor 1 kassabon per week. Aanbod past niet bij de vraag.
Johan bespreekt met Bart buiten vergadering om. Er is blijkbaar een boekje waar
alles in staat maar dit is verouderd. Nieuwe volgt.
Rien van Boxtel meldt dat een evenementenaansluiting bij de speeltuin is
gerealiseerd. Is betaald door Brabant Wonen, Wijkraad en Elckerlyc.
10.Mededelingen Rucrea
Geen mededelingen.
11.Ingekomen en uitgegane post
Zie lijst.
12.Rondvraag
Johan brengt Katern Oss Actueel van Weekblad Regio Oss ter sprake. Op Pagina 2
staat “Uitschrijving uit BRP (Basis Registratie Personen). Hij vraagt zich af waar die
personen blijven? Frank vraagt na en koppelt info terug.
In de dichtersbuurt staat al een half jaar een schafthok/wc die nauwelijks wordt
gebruikt. Janet vraagt na bij opzichter Theo de Haas.
13.Sluiting
Rien van Boxtel sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne zomertijd.
De volgende vergadering is op 19 september 2016.
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