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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard  

d.d. 19 september 2016 
 
Aanwezig: 

Rien van Boxtel, Eyup Yildiz, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Gilta 
Vinck, Frank van Lent, Bart Hoes, Ruben Harmsen en Gerrie Mulders (notulist), 

bewoners van de Ruwaard 
 
Afwezig: Mark Hoffman, Diana van der Steen  

 
1. Opening 

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

2. Mededelingen. 
Vanwege de verjaardag in de vakantie overhandigt Rien een bos bloemen aan 
Elly Slegtenhorst, Ruben Harmsen en Eyup Yildiz. Ook Rien van Boxtel is jarig  

geweest en ontvangt felicitatie en een cadeaubon.  
 

3. Spreekrecht bewoners 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

4. Vaststellen definitieve agenda 
Agendapunt 9 Slowcare vervalt en wordt verzet naar volgende vergadering. 

 
5. Politie 

De politie is deze avond niet aanwezig. 

 
6. Toelichting “Kunstwerk” door mevrouw Bosmans 

Mevrouw Bosmans wil een kunstwerk laten maken en heeft inmiddels contact 
gehad met een kunstenaar die het wil maken. Het wordt 3 meter hoog van 
cortenstaal voor ca. 3.500 euro. Kunstenaar heet Juul Baltessen IJzerwerken 

(zie ww.juulbaltussen.com). Er is vergunning en geld nodig. 
Locatie wordt nader bepaald. Ruben zoekt uit hoe vergunning kan worden 

aangevraagd. Samen met mevrouw gaat men kijken naar geld en locatie. 
 

7. Gebiedsbeheerder aan het woord  

Rien brengt nieuwe lantaarnpalen langs fietsstraat ter sprake. Daar zit een 
klein zwart kastje op. Dit is geen camera maar een sensor voor aan/uitgaan. 

Ruben brengt de zogenaamde zelfbeheercontracten voor openbaar groen ter 
sprake. Hij belt bewoners binnenkort voor een evaluatie.  
Tevens wijst hij op het bladruimen dat binnenkort weer start. De aannemer 

mag soepel omgaan met frequentie, afhankelijk van bladval en overlast. 
 

a. Actielijst 
Punt 116: inventarisatie groot onderhoud speelterreinen gereed en 
uitgevoerd. Els Mulders vraagt regelmatig om vervanging van ondergrond 

bij de Schapedreef maar het wordt steeds aangevuld. Dit is niet wenselijk. 
Punt 122: pad verleggen voor rolstoelen: uitgevoerd. 

Punt 123: slechte straatverlichting Paganinistraat: voldoet aan eisen.  
Punt 126: vervanging hoofdwaterleiding. Hiervoor moeten bomen 

worden gekapt. De heer Van Vliet informeert welke bomen. Dat is nu nog niet 
exact duidelijk. Na afronden van het project volgt herplant van dezelfde 
structuur.  
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b.  Voortgang IUP-projecten 
Punt 3: Snelfietsroute: Johan Juurlink vond de bewegwijzering niet in orde. 
Deze is uiteindelijk door hoge inzet van landschapsbeheer in orde gekomen. 

Voor de plek bij rotonde Euterpelaan is een hekje besteld. 
 

8. Toelichting aanpassen boomstructuur Van Maanenstraat 
Bij de vergadering zijn bewoners uit de Van Maanenstraat aanwezig. 
Bewoners hebben al meer dan 20 jaar overlast van 4 grote moeraseiken die 

daar staan. Ruben leidt dit punt in met een uitleg over hoe de gemeente om 
gaat met bomen en klachten over bomen.  

 
De bomen worden ingedeeld naar belangrijkheid: 

* Hoofdstructuur: aspecten landschap, stedenbouwkundige opzet, historische  
   lijnen e.d. spelen belangrijke rol, bomen van de 1e grootte in een laan/rij. 
* Nevenstructuur: als 1 of 2 van de aspecten geen belangrijke rol spelen, 

   bomen van 1e of 2e grootte in minimaal 1 rij. 
* Ondergeschikte structuur: als de meeste aspecten geen belangrijke rol   

   spelen, bijvoorbeeld solitaire bomen van 1e of 2e grootte of 3e grootte in rij. 
 
De gemeente heeft een nieuw beleid ingevoerd “Richtlijn hinder en overlast 

bomen”. Er is een waarderingsmodel gemaakt voor overlast en boomwaarde 
waarbij met punten een waardering wordt bepaald. Als 75% van bewoners 

instemmen met overlast verlaagt dit de waarde van bomen en stijgt de 
waarde van de overlast. De heer De Jong herinnert zich een inspraakavond 
20 jaar geleden over de moeraseiken in de Van Maanenstraat. Toen waren er 

al problemen met vocht, licht en overlast. De normale procedure moet 
worden doorlopen inclusief bezwaarprocedure. De aanwezige bewoners 

stemmen unaniem in met verwijdering van de bomen.  
Overlast van bomen in andere straten kan worden gemeld bij de gemeente. 
De Wijkraad adviseert positief over de bomenkap van 4 bomen in de 

Van Maanenstraat ter hoogte van huisnummers 71 tot en met 83.  
 

9. Toelichting stand van zaken Slowcare (volgende vergadering). 
 

10. Verslag van 18 juli 2016 

Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
 

11. Werkgroepen. 
A)  Wagenaarstraat (Bart Hoes) 
     Op 3 oktober is er een inspraakavond met bewoners. 

B)  Midzomerfestijn (Els Mulders) 
     Starten binnenkort weer met vergaderen. 

C)  50 jaar Ruwaard – wordt afgevoerd van de lijst 
D)  Buurtwerkt (Rien van Boxtel) 
     Twee punten: bloembakken bij Sterrebos, is toegezegd en er is een 

     aanvraag ontvangen voor betonnen tafel bij Thorbeckestraat. 
E)  Ontmoeten (Iemhof) (Elly Slegtenhorst) 

     “Ontmoeten in Ruwaard” gaat samenwerken met “Proeftuin”    
     Er is een nieuw kernteam opgezet. 

F)  Stand van zaken Sociaal Team -- 
G)  Nieuws vanuit “Proeftuin”  
     Johan Juurlink houdt een kort pleidooi om ook naar bewoners meer 

     duidelijk te maken wat er gebeurt, met voorbeelden. De Proeftuin 
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     kan hiervoor ook gebruik maken van de website en Rucreant. 

H)  Nieuws vanuit project “GIDS” 
      Deze vergadering wordt uit interesse bijgewoond door Hugo Heijnen van 
      het Sport Expertise Centrum. 

 
12. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 

Rien meldt dat de man van Diana van der Steen in het ziekenhuis ligt en 
wenst hem beterschap. Els Mulders is oma geworden van kleinkind Daan. 
Kees van Vliet meldt dat de voorbereidingen voor de workshopdag in 

november voortvarend verlopen. De onlangs gehouden fietstocht is goed 
verlopen maar had een matige deelname. 

 
13. Mededelingen Rucrea  

Ik en mijn wijk 
Op 5 november 2016 organiseert Wijkstichting Rucrea in samenwerking met 
Ons Welzijn een bijeenkomst, van 13.00 – 17.00 uur in locatie Hooghuis-

West aan de Verdistraat. Bewoners zijn uitgenodigd mee te praten. 
Aanwezigen geven het advies meer aan werving te doen. Er komt een artikel 

in de Rucreant. Men kan een kraam inrichten, voor meer informatie: 
Secretarisrucrea@gmail.com 
 

14. Ingekomen en uitgegane post 
Zie overzicht 

 
15. Planning renovatie Potgieterstraat 119 

Presentatie door Anne Zaadnoordijk van gemeente Oss en Christina Randjiet-

Singh van Bouwbedrijf Hendriks. Potgieterstraat 119 wordt verbouwd tot een 
“nul op de meter woning” die voorziet in eigen energieverbruik van 

elektriciteit. Er is geen gasafname. De gemeente en het bouwbedrijf willen 
aantonen dat het mogelijk is met kleine maatregelen een woning duurzaam 
te maken. Asbest wordt veilig verwijderd.  

Naast een warmtepomp krijgt de woning een volledig nieuwe gevel met een 
hoge isolatiewaarde. Ook het dak wordt opnieuw geïsoleerd en voorzien van 

zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De planning wordt doorlopen van 
begin 2016 de aanbesteding tot afronding van de renovatie in januari 2017. 
De woning krijgt tijdelijk bewoners en gaat na een jaar in de verkoop. De 

gemeente zoekt mensen met een goed verhaal, die duurzaamheid belangrijk 
vinden. De bewoner betaalt geen huur en werkt mee aan openstellingen.  

Info voor belangstellenden: projecttelefoon 06-82983916 
of mailen naar nulopdemeterwoning@hb-oss.nl 
 

16. Rondvraag 
Kees van Vliet informeert of het een extra taak is van de wijkraad toe te zien 

op de verordening kamerbewoning maximaal 4 per woning. Dit is niet het 
geval. Wel wil de wijkraad overlast beperken en heeft daarom overleg gehad 
met uitzendburo’s deze verordening toe te passen. 

Frank van Lent vertelt dat wethouder Peters verkiesbaar is voor 2e kamer en 
op de 3e plaats op de lijst komt te staan van zijn partij. 

 
17. Sluiting  

Rien sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een afsluitend drankje. 
 


