Verslag van de openbare vergadering Wijkraad
Ruwaard d.d. 23 januari 2017
Aanwezig Wijkraad:
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Diana van der
Steen, Eyup Yildiz, Gertruud Verbruggen en wijkraad-stagiaires John Zomers en
Martin Bezemer.
Tevens Frank van Lent (wijk coördinator), Joop de Groot en Quintin Michielsen
(gebiedsbeheerders) Bart Hoes (opbouwwerker OnsWelzijn) en Gerrie Mulders
(notulist)
Afwezig: Mark Hoffman (namens wijkagenten)

1. Opening
Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet allen welkom.
Hij wenst iedereen een goed 2017 toe. Speciaal welkom voor de gasten.
2. Mededelingen
Rien heet Gertruud Verbruggen welkom die is toegetreden tot de Wijkraad.
Zij wordt nog formeel geïnstalleerd. De heren John Zomers en Martin
Bezemer lopen mee met de wijkraad in de vorm van een soort snuffelstage.
Hij feliciteert Ed van Gessel met zijn verjaardag. Een bloemetje volgt nog.
3. Spreekrecht bewoners
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Kennismaking nieuwe wethouder mevrouw Van der Ven
Mevrouw Annemieke van de Ven volgt René Peters op als wethouder bij de
gemeente Oss met Portefeuille Zorg en Welzijn. Zij was als CDA-bestuurder
werkzaam in het collega van B&W in Veghel waar zij woont. Zij heeft sinds
2010 de leefbaarheidsportefeuille voor haar rekening gehad, met daarin
onder andere Openbare Ruimte, Natuur en Milieu, Water, Vastgoed,
Burgerparticipatie en Coördinatie Wijk- en Dorpsraden. Van 2006 tot 2008
was zij wethouder maatschappelijke ondersteuning (WMO), gezondheidszorg,
integratiebeleid en emancipatiebeleid. Voor meer informatie zie
www.oss.nl, Bestuur & Organisatie.
De voorzitter wenst Rene Peters veel success in Den Haag.
5. Vaststellen definitieve agenda.
Aan de agenda toevoegen: 8A Verslag vergadering 21 november 2016.
6. Politie
Mark Hoffman is ziek maar heeft informatie doorgegeven:
- er is sprake van een lichte stijging van woninginbraken;
- internetfraude neemt schrikbarend toe;
- overige punten die normaal worden toegelicht, zijn gelijk gebleven;
- van 13 tot en 17 februari staat het Mobile Medialab van de politie in
de gemeente Oss. Komt in de Ruwaard op 14 februari ’s-Avonds.
7. Gebiedsbeheerder aan het woord.
Joop de Groot stelt Quintin Michielsen voor die Ruben heeft opgevolgd als
gebiedsbeheerder. Ruben heeft sinds kort een andere baan.
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a. Voortgang IUP-projecten
Dit staat voor Integraal Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte. Zie lijst.
Punt 3: Aanpassing hofjes Wagenaarstraat is afgerond.
Punt 4: Renovatie Euterpelaan Noord start in Maart 2017.
Frank meldt dat vanwege werkzaamheden bij Oss Zuid de Amelsestraat
tijdelijk wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Hiermee wil men teveel
sluipverkeer voorkomen. Er zijn zorgen over de bereikbaarheid van Landerij
Van Tosse. Rien informeert hierover bij Richard Davids.
b. Actielijst
Punt 118: Snelheid/drukte Listzgaarde
Frank heeft met Jan van Leeuwen en de wijkagent een laseractie gehouden.
Voorgestelde bloembakken gaan niet door vanwege bezwaar van bewoners.
Punt 126: Vervanging hoofdwaterleiding langs Heihoeksingel
Iedere woensdagmiddag is op de parkeerplaats aan de Joost Van Den
Vondellaan een informatiepost aanwezig voor bewoners die vragen hebben.
Punt 130: Verkeersproblemen bij Poolster
Er wordt gekeken naar oplossingen. Locatie Den Bongerd van Het Hooghuis
gaat waarschijnlijk sluiten. Eventueel keertje handhaven door wijkagent.
Punt 131: Oneigenlijke activiteiten parkeerplaats Joost Van Den Vondellaan
Wordt aangepakt in samenspraak met de politie.
c.
*
*
*

Voorstel Projecten voor IUP 2018-2022
Ontsluiting ’t Woud Zuid in verband met calamiteiten.
Aanleg vrijliggend fietspad langs Heihoeksingel/Cereslaan aan oostzijde.
Uitbreiding van verkeersregelinstallatie met voetgangersoversteeklichten
bij Cereslaan aan noordzijde bij de Ruwaardsingel.
* Inrichting Paganinistraat als 30 km-zone waarin problematiek aansluiting
Schaepmanlaan en Vivaldistraat worden meegenomen (zie hierna).
* Fietspad langs Cereslaan richting Joost van den Vondellaan geschikt
maken voor twee richtingen.
Rinus de Jong merkt op dat bij de uitvoegstroken bij de Paganinistraat
richting Schaepmanlaan in strijd zijn met een mogelijke 30 km-zone.
Het heeft niet zijn voorkeur als de uitvoegstroken dan verdwijnen.
8. Presentatie Buurtcultuurproject “Over en weer” door Petra Frissen
Petra Frissen is projectmedewerker Beeldend- en Buurtcultuur bij de
Muzelinck, centrum voor kunsten in Oss. Petra licht het buurtcultuurproject
“Over en Weer” toe. Missie Muzelinck:
* verbinding maken tussen bewoners;
* verhogen leefbaarheid;
* ontdekken persoonlijke talenten bewoners;
* versterken bepaalde bevolkingsgroepen.
Aanleiding voor het project dat in samenwerking met Brabant Wonen tot
stand is gekomen, is het gegeven dat kinderen van nu totaal geen idee
hebben hoe het vroeger was. Door ouderen in contact te brengen met
jongeren (groep 7 en 8) ontstaat een interessante wisselwerking. Zij zoekt
contact met bewoners die hier nu wonen en hier naar school zijn gegaan
vanaf jaren ’60. Tevens zoekt zij lijsten van school reünies en contacten met
leraren van toen. Het project omvat enkele bijeenkomsten:
* dag 1 gezellige kennismaking;
* dag 2 interview door groepjes van leerlingen met bewoners;
* dag 3 oud-leerlingen gaan op bezoek bij huidige school voor rondleiding.
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Daarna volgt een eindpresentatie, mogelijk tijdens het Zomerfestijn.
Bijeenkomsten kunnen worden gehouden in Ons Het Huis van de Wijk.
Zij zal de Kako erbij betrekken. Aan de Wijkraad Ruwaard vraagt zij een
financiële bedrage. De Wijkraad neemt het in beraad en laat nog weten of dit
wel/niet mogelijk is. Voor meer informatie en/of aanmelding kan men
bellen naar 0412-623727 of mailen naar Petra.frissen@muzelinck.nl.
Voor een recent voorbeeld “Over en Weer” Schadewijk zie
www.muzelinck.nl buurtcultuur.
Verslag van 17 oktober 2016.
Tekstueel en naar aanleiding van:
Pagina 2 en 3: Toelichting plannen Geffense Plas
De gemeente heeft het beleidsvoorstel ingetrokken. Voorlopig geen
wijzigingen. Een evenement blijft. Er komt een nieuwe brede gebiedsvisie die
samen met bewoners wordt opgesteld. De gebiedsbeheerders doen mee.
Pagina 4: laatste sterretje: deze zin roept vragen op en vervalt: “stand-stil
klopt niet, er kunnen al kaarten worden besteld voor een evenement in juli”.
Pagina 4, punt 9, werkgroepen, mailadres huis van de wijk niet correct:
Het juiste mailadres is: onshuisvandewijkruwaard@gmail.com
9. Werkgroepen.
A. Wagenaarstraat (Bart Hoes)
Afspraak is gemaakt, wordt vervolgd.
B. Midzomerfestijn (Els Mulders) 1 en 2 juli 2017
Presentatoren worden Hans Boerboom en Frank Mientjes.
Op 13 februari is een avond voor vrijwilligers in Ons Huis van de wijk.
Organisatie zoekt successen uit de afgelopen 10 jaar.
C. Buurtwerkt (Diana van der Steen)
Er is brief ontvangen van de Muzelinck over het schuttingproject in de
Da Costastraat, krijgt vervolg. Een aanvraag ontvangen voor het
Elzeneindfestijn.
D. Ontmoeten (Iemhof) (Els Mulders)
In bijeenkomsten is gesproken over het huidige gebruik van de
Iemhof, en toekomstige wensen.
E. Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes).
Ons Huis van de Wijk draait nu 2 maanden. Is tijdelijk en gratis.
Toekomstige Iemhof is dit niet. Er zijn veel activiteiten. Open op
Maandag, Woensdag en Vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.
Er is geen wachtlijst en bij een hulpvraag is snel een afspraak
gemaakt.
F. Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart Hoes namens Bart Bakker)
Rinus de Jong - Het is belangrijk dat Bart laat weten wie wat wil in de
nieuwe Iemhof. Het is niet verstandig om een stichting op te richten
van gebruikers van Ons Huis van de wijk. Dit huis is tijdelijk.
Johan Juurlink brengt ter sprake dat de gemeente in de vergadering
van burgemeester en wethouders op 6 december 2016 heeft besloten
200.000 euro werkbudget te geven aan De Proeftuin Ruwaard. Dit
budget wordt ten laste gelegd van WMO-uitkeringen. Vraag is hoe je
deze info bij de bewoners/ gebruikers krijgt. Bart Hoes geeft aan dat in
de Ruwaard sprake is van twee experimenten: de Proeftuin en Ons
Huis van de wijk. Hij doet een oproep vooral gebruik te maken van de
instellingen en het Huis van de wijk. Elly merkt op vrijwilligers in het
Ons Huis van de wijk niet zijn opgeleid voor zorgverlening. Hierna
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concludeert de vergadering dat het in de toekomst nodig is budgetten
te vinden om gebruik van de Iemhof betaalbaar/gratis mogelijk te
maken.
Johan informeert of er al een gebiedsgericht budget voor WMO en
Welzijn voor de Ruwaard is. Rien geeft aan dat de Proeftuin de
financiën beheert.
10.Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
Rien deelt mee dat het vorige kalenderjaar is afgesloten met een negatief
saldo van 45 euro. Het Elzeneindfestival ontvangt een subsidie van 1.000
euro onder de voorwaarde dat bezoeken gratis is. Aan SV Ruwaard is een
subsidie gegeven van 700 euro voor het wijkraadtoernooi.
Met bewoners van de Vivaldistraat is een compromis gesloten om de
oversteek weg te halen, de fietssluis gaat weg, er komen palen met kettingen
en er komt geen uitbreiding van parkeergelegenheid.
11.Mededelingen Rucrea
Peter Krop maakt melding van een nieuwe huisstijl in de Rucreant.
Tevens merkt hij op dat Rucrea samen met de Wijkraad overleg heeft over de
opzet van de vrijwilligersavond.
12.Ingekomen en uitgegane post
Zie lijst.
13.Rondvraag
Johan Juurlink:
Op 2 februari 2017 vindt er een bijeenkomst plaats over aangepast sporten,
van 13.30 – 16.30 uur in het gemeentehuis. Hij vraagt wie wil gaan.
Tonnie Wittenberg:
De sfeerverlichting is na 60 dagen weer weggehaald. Er is offerte gevraagd
voor zachter licht en overgang naar LED.
Elly Slegtenhorst:
Het kunstwerk dat in 2016 is gemaakt, staat in de kelder van de Muzelinck.
Zij krijgt akkoord om het te laten verplaatsen naar Ons Huis van de wijk.
Rien van Boxtel:
Hoe staat het met het te maken/plaatsen kunstwerk van mevrouw Bosman?
De aanvraag loopt. Plaatsing te zijner tijd in het Elzeneindpark, bij 2e de
parkeerplaats ter hoogte van 2e brug.
Nol van Vliet:
Vraagt of vrijwilligers/verzorgers zijn verzekerd, bijvoorbeeld als ze vallen bij
gladheid. Er blijkt hiervoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering te
zijn bij de gemeente Oss.
14.Sluiting
Rien sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een afsluitend drankje.
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