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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad 

Ruwaard d.d. 20 februari 2017 
 
Aanwezig Wijkraad: 

Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Diana van der 
Steen, Gertruud Verbruggen en stagiaires John Zomers en Martin Bezemer. 
Tevens Frank van Lent (wijk coördinator), Joop de Groot (gebiedsbeheerder) 

Bart Hoes (opbouwwerker OnsWelzijn), Mark Hoffman (namens wijkagenten) en 
Gerrie Mulders (notulist) 

 
Afwezig: Eyup Yildiz (Wijkraad) 
 

1. Opening 
Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet allen welkom. 

 
2. Mededelingen 

Gertruud is jarig en ontvangt felicitaties met een bloemetje. 

 
3. Spreekrecht bewoners 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

4. Vaststellen definitieve agenda. 

Toevoeging agendapunt 7A Marieke Bootsma van GGD. 
 

5. Politie 
Mark Hoffman meldt dat in Oss 3 nieuwe wijkagenten worden aangesteld, 
kan leiden tot mogelijke herverdeling van agenten over de wijken. 

Er zijn minder woninginbraken geconstateerd dan vorig jaar.  
In het Mobile Lab zijn in de Ruwaard 52 enquetes ingevuld. In het kernteam 

komt nieuwe politieambtenaar, wordt opgepakt tegelijk met herverdeling. 
 

6. Gebiedsbeheerder aan het woord (Joop de Groot) 
a. Voortgang IUP-projecten (zie lijst) 
Aanpassing hofjes Wagenaarstraat is afgerond. 

b. Actielijst 
115: Groenstrook Wagenaarstraat 

124: Werkzaamheden aan riolering onder de huizen. Zogenaamde “A”  
        woningen zijn gereed, “B” woningen binnenkort. 
130: Verkeersproblemen Staringstraat, besloten is de gele belijning 

        in de bocht uit te breiden.  
        Ad Bloemers woont in Aalbersestraat waar vergelijkbare problemen  

        zijn en meldt dat bewoners het beu zijn. Is bij veel scholen zo. 
        Rien adviseert Ad in contact te treden met de verkeersouders . 
131: Oneigenlijke activiteiten op parkeerplaats Joost Van den Vondellaan, 

        er zijn varkensruggen neergelegd waardoor overlast minder is.  
Johan Juurlink is erg blij dat bij het regulier onderhoud langs de Joost Van 

den Vondellaan niet al het groen achter de scheiding is weggehaald. 
 
Gebiedsbeheerder aan het woord (zie lijst) 

1.  Groenstrook tussen speelplek en garages Albardastraat is aangepast. 
     In overblijvend deel nog aanplant via regulier onderhoud. 

3.  Bestrating staatsliedenbuurt na herstel waterleiding lijkt gereed. Boom- 
     spiegels zijn opnieuw aangeplant. Diana van der Steen geeft aan Joop 
     door waar nog verbetering van de bestrating nodig is. 
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A.  Nieuwe beplanting Heihoeksingel conform beplantingsplan, lopend. 
B.  Schapenbegrazing Bergsehoeve wordt gewijzigd. Ter vergadering wordt 
     een plattegrond getoond met nieuwe locatie. Een groot deel waar nu 

     schapen grazen wordt voortaan traditioneel gemaaid. Het deel voor 
     permanente begrazing wordt kleiner. Dit is besluit van Landschapsbeheer. 

     Op verzoek van Els zoekt Joop uit op grond waarvan deze beslissing is 
     genomen. Bewoners vinden het bijzonder jammer. 

C.  Nieuwe IUP, de Wijkraad heeft adviezen ingediend. Lopend. 
D.  Vervanging watertransportleiding langs Cereslaan in zuidelijke richting, 
     het project gaat verder in najaar en loopt zelfs tot Loosbroek. 

E.  Kunstwerk in Elzeneindpark door Paul Spanjaard, vergunning is aange- 
     vraagd. Lopend. 

F.  Proef in de Ruwert met fellere prullenbakken, begin maart 2017. 
 

7. Verslag van 23 januari 2017 

Tekstueel en naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen. 
 

Marieke Bootsma van de GGD  
Zij is bij de vergadering aanwezig om kort te brainstormen over de rol van de 
GGD en wensen van bewoners. Zij is sinds 10 januari 2017 gezondheids- 

voorlichter bij GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst). De GGD is 
betrokken bij “Proeftuin” en GIDS (in samenwerking met SEC). 

De vergadering is van mening dat vaak plannen worden gepresenteerd, 
inventarisaties plaatsvinden maar dat zelden terugkoppeling wordt gegeven 
over de bevindingen. Zo wordt nog steeds gewacht op resultaten van een 

gehouden onderzoek over gezondheid in de Ruwaard. Als voorbeeld is het 
beweegaanbod geïnventariseerd zonder presentatie van bevindingen en 

mogelijkheden. Bepaalde bewoners ervaren een hoge drempel ergens aan 
deel te nemen. Bart geeft aan dat juist die bewoners bereikt moeten worden 
die niet uit zichzelf deelnemen maar “een handje” nodig hebben. Hij gaat 

binnenkort apart in gesprek met Marieke. Een eerder gehouden gezondheids-
markt is als succesvol ervaren maar er konden helaas te weinig bewoners 

aan deelnemen. Juist met zoiets kunnen die bewoners worden bereikt die niet 
uit zichzelf aan activiteiten deelnemen. De GGD gaat zich presenteren tijdens 
het Midzomerfestijn. Tevens gaat Marieke onderzoekresultaten opzoeken en 

komt ze diverse resultaten en te nemen vervolgstappen presenteren in de 
vergadering van maart of april.  

 
8. Werkgroepen. 

A) Wagenaarstraat (Bart) 

    Tijdens een bijeenkomst op 9 februari was er weinig animo bewoners. 
    Gemeente geeft groen licht voor plan. Op 4 maart is er een Doe-dag 

    bij de speeltuin, van 10.00 – 14.30 uur. 
B) Midzomerfestijn (Els) 

    Er was een succesvolle vrijwilligersavond. Het thema voor de zaterdag- 
    avond is “proud to be fout”. De werkgroep gaat een AED cursus volgen. 
C) BuurtwerkT (Diana) 

    Op 2 februari was er een bijeenkomst over de schuttingen aan  
    Da Costatraat. Op 1 april staat er in de wijk een infostand met informatie. 

D) Ontmoeten Iemhof (Elly/Els) 
    Er zijn weer bijeenkomsten geweest. Tekeningen zijn bekeken, invulling is  
    besproken. Wordt vervolgd op 2 maart. De architect gaat opnieuw wensen 

    intekenen. 99% van gebruikers zit op 1 lijn, een gebruiker niet. Er zijn  
    zorgen over de combinatie van commerciële toepassing naast eventueel  
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    gratis gebruik zoals in Ons Huis van de Wijk. Dit wordt verder besproken. 
E) Stand van zaken Sociaal Team (Bart) 
    Medewerkers van de Centrale Toegang van GGD zijn op bezoek geweest. 

    Zij werken in het Anton Jurgenshuis en nemen telefoon aan. Ze vragen 
    zich af hoe ze dat het beste kunnen doen. Over het algemeen bestaat de  

    indruk dat de medewerkers niet deskundig zijn en niet goed luisteren. 
    Er wordt nog teveel doorverwezen waardoor cliënt in vicieuze cirkel komt 

    van hulpverlening. Hierdoor nodigt het niet uit contact op te nemen. 
F) Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart) 
    Eerder in de vergadering is gesproken over een wijkprofiel dat door GGD 

    is opgesteld. Bart is zeer geïnteresseerd in dit profiel.  
G) Ons Huis van de Wijk (Elly) 

    In de Rucreant van februari is veel aandacht voor ontmoeten in het  
    artikel op pagina 2 “Ontmoeten op vele manieren”. Het spreekt voor zich. 
 

9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 
Landelijke Buitenspeeldag (Bart) 

Op woensdag 14 juni is de landelijke Buitenspeeldag. Op woensdag 8 maart 
is er een informatieavond in Ontmoetingscentrum Meteoor, om 19.30 uur. 
Brabantse Stijlprijs 2017 (Els) 

Voor deze stijlprijs zijn 3 projecten uit Oss genomineerd waarvan twee in de 
Ruwaard: Landerij van Tosse en Een Vernieuwd Elzenhoekpark.  

Ons Huis van de Wijk (Elly) 
Ons huis gaat zich presenteren bij de inspiratiebijeenkomst van Oss 
Innoveert! 

Kunstwerk 50 jaar Ruwaard (Elly) 
Het kunstwerk is verplaatst naar Ons Huis van de Wijk.  

Sloop gebouw voormalige kwekerij Zwanenberg (Els) 
Sloop duurt ca. 3 weken en dit komt vooral door archeologisch onderzoek. 
Project “Over en Weer” (Rien) 

De Wijkraad en BuurtwerkT doneren voor dit project. Vraag is of Rucrea 
het drukken van de fotoboekjes voor zijn rekening wil nemen. Mail volgt. 

 
10. Mededelingen Rucrea (Peter Krop) 

Op 9 april 2017 jaarlijks paaseieren zoeken in Speeltuin Elckerlyc. 

Rucrea wil op 27 februari met Werkgroep Midzomerfestijn brainstormen over 
de toekomst, continuïteit en financiële rol Rucrea bij het festijn. De voorzitter 

vraagt het breder op te pakken en gezamenlijk met wijkraad te bespreken. 
 

11. Ingekomen en uitgegane post 

Zie lijst. 
 

12. Rondvraag  
Podiumbijeenkomst gemeente Oss 

Johan en Rien zijn aanwezig geweest bij een podiumbijeenkomst van de 
gemeente Oss. Johan geeft aan dat er geen gelegenheid is geweest voor 
burgers om te spreken wat hij bijzonder jammer vindt.  

Brandblussers  
Ed van Gessel heeft zorgen over onderhoud brandblussers voor 

Midzomerfestijn. Tonnie Wittenberg zegt toe hiervoor alles op tijd te regelen. 
 

13. Sluiting  

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


