Verslag van de openbare vergadering Wijkraad
Ruwaard d.d. 22 mei 2017
Aanwezig Wijkraad:
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Eyup Yildiz, Elly Slegtenhorst en
Martin Bezemer.
Tevens Frank van Lent (wijk coördinator), Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder)
Bart Hoes (opbouwwerker Ons-Welzijn), Sandra de Veer en Mark Hoffman
(politie), Gerrie Mulders (notulist) en bewoners Ruwaard.
Afwezig: John Zomers en Diana van der Steen en Gertruud Verbruggen
(Wijkraad)
1. Opening
Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet allen welkom,
speciaal welkom voor Sandra de Veer, de nieuwe wijkagent.
2. Mededelingen
Rien bedankt allen die aanwezig waren en hebben bijgedragen aan zijn
koninklijke onderscheiding. Een prachtige ervaring voor hem en zijn gezin.
3. Spreekrecht bewoners
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Politie
Mark Hoffman stelt de nieuwe wijkagent voor, Sandra de Veer. Ze is erg
enthousiast over de wijk en wil haar ervaring op gebied van buurtpreventie
inzetten bijvoorbeeld om whatsapp-groepen nieuw leven in te blazen.
Rien wenst haar namens alle wijkbewoners veel succes in haar nieuwe baan.
De cijfers van april geven onder andere het volgende beeld:
- voertuigcriminaliteit, 10x in april 2016 14x;
- winkeldiefstallen 2x, in april 2016 1x;
- geweldsdelicten 7x, in april 2016 4x;
- drugshandel geen meldingen, in april 2016 5x;
- jeugdoverlast geen meldingen, in april 2016 5x;
- geluidsoverlast 11x, in april 2016 5x;
- bedrijfsinbraken 5x, vorige jaar april geen.
Ed herinnert aan de bijeenkomst “Samen tegen inbraak” op
12 juni 2017, vertrek bij winkelcentrum om 19.00 uur.
6. Lopende IUP-projecten (zie lijst)
Renovatie Euterpelaan Noord is gaande. Rien informeert of er voortgangrapportages zijn. Quintin meldt dat deze zijn vertraagd.
Actielijst (zie lijst)
1. Groen Paganinistraat: er staat een afspraak gepland met Nicole van
Zuijlen (projectleider gebiedsvisie gemeente Oss) die nieuwe plannen
komt toelichten.
5. Kunstwerk in Elzeneindpark: zoeken momenteel andere kunstenaar of
bedrijf die het wil maken. Frank coördineert de zoekactie.

Gebiedsbeheerder aan het woord (zie actielijst)
2. Schapenbegrazing: in overleg met bewoners zijn plannen bijgesteld,
er komt meer afrastering met kastanjehouten paaltjes, graasgebied
is verkleind.
Op verzoek informeert Quintin waarom bij een stuk, bij doorgang voor
jeugd, geen hek wordt geplaatst.
3. Brabantwater vervanging Cereslaan: bij het spoor komen stukken
oude waterleiding naar boven, is niet de bedoeling, wordt gemeld.
Er is weer een nieuw watertappunt geopend.
Elly vraagt wat er gaat gebeuren met rotondes, nu een zooitje.
Deze waren in beheer van hoveniers. Het contract is ontbonden, enkele
hoveniers gaan nog wel door, anderen niet. Er komen vaste planten.
7. Verslag van 23 januari 2017
Tekstueel en naar aanleiding van:
Pagina 3: punt 10: Wijziging tekst: Het Schrijverskwartier heeft 2e prijs
gewonnen van klimaatstraatfeest en krijgt 2000 euro voor een feest en
1000 euro voor een goed doel. Er is gekozen voor SlowCare, overhandiging
vindt plaats tijdens zomerfestijn.
Pagina 3: punt 11: Er staat een verkeerd mailadres.
Het nieuwe mailadres is www.wijkderuwaard.nl
Deelnemers zijn: Rucrea, Wijkraad, Ons huis van de Wijk, D’n Iemof,
De Nieuwe Iemhof, Proeftuin Ruwaard en Sociaal team ONS Welzijn
8. Toelichting “Veilige wandelroute Ruwaard” door Hugo Heijnen (SEC)
in kader van project GIDS
Hugo geeft een toelichting op de wandelroute “Hartje Ruwaard” met als
thema stimuleren van verbinden, ontmoeten en bewegen. Het is ontstaan uit
dialogen met volwassenen/ouders en uit gesprekken met professionals. Het
doel is belangrijke punten met elkaar verbinden om ontmoeten en bewegen
te stimuleren, maar moet meer zijn dan een gewoon mooie wandelroute.
Uitganspunten zijn bijvoorbeeld de Iemhof, NME, Elckerlyc, stedelijk,
beweegkaarten/momenten, groen, scholen, gebruik huidige routes,
watertappunten en historische punten, aangrenzende routes.
Ook is gedacht aan veiligheid door vergroten veiligheid van oversteekplaatsen en verbeteren wegdek en afscheiding voetpaden alsmede het
creëren van rustpunten. Er is gekozen voor veilige, milieuvriendelijke manier
van bewegen (niet commercieel). Er is een beweegkaart die gebruikt kan
worden door hulpverleners. Hugo laat met een plattegrond de concept-route
zien. Bepaalde zaken moeten nog worden afgestemd met de gemeente. De
fietsroute 40 jaar Ruwaard kan ook worden betrokken bij de wandelroute
alsmede een dichteres die in Ruwaard woont en het logo van de wijk. Vanuit
diverse initiatieven is er aandacht voor bewegen en gezondheid. Er wordt ook
rekening gehouden met laaggeletterdheid.
De aanwezigen reageren zeer positief.
Josien van de Berg van “Beter Thuis” geeft aan dat bewoners van 80 en
ouder, behoefte hebben aan kleine routes (lussen) en veel rustpunten.
Binnenkort is er een info-middag voor ouderen over hoe kan ik zelfredzaam
en mobiel blijven.
Johan brengt oversteekplaatsen ter sprake waar ook verkeerslichten
staan(Schaepmanlaan en Johan Zwijsenlaan). Veel bewoners vinden deze
onduidelijk wat gevaarlijke toestanden geeft. Frank geeft aan dat de zebra op

zich leidend is en dat de verkeerslichten alleen dienen als hulpmiddel.
9. Werkgroepen
A) Wagenaarstraat (Quintin Michielsen)
De speeltoestellen zijn besteld, streven is alles klaar voor straatspeeldag.
B) Midzomerfestijn (Els)
Uitnodigingen zijn verstuurd, voorbereidingen lopen goed.
Tijdens het festijn rijdt de wijkbus langs enkele haltes om bewoners naar
de brunch te brengen. Volgend jaar is het zomerfestijn 23/24 juni en haakt
het Sint Sebastiaangilde aan bij het zomerfestijn.
C) BuurtwerkT (Gertruud)
Er is een bijeenkomst geweest met bewoners DaCostastraat. Kunstenaar
doet een voorstel voor verdeling van de figuren over de schuttingen
waarna goedkeuring van de bewoners nodig is.
Elly meldt dat bewoners van ’t Woud graag een tafeltje met stoeltjes
(zoals op de kinderboerderij ook staat) willen bij ingang van de wijk
1e veld links. Gertruud gaat bekijken en bespreken wat er mogelijk is.
D) Ontmoeten Iemhof (Elly/Els)
Er zijn weer gesprekken geweest met betrokken partijen om te bespreken
hoe straks de bewoners en gebruikers zo goed mogelijk worden betrokken
bij de overgang naar de Nieuwe Iemhof.
E) Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes)
Momenteel vinden veel huisbezoeken plaats in verband met renovatie
120 appartementen in ’t Woud. Bewoners worden geïnformeerd.
F) Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart Bakker)
Zie artikel in Rucreant en de site www.wijkderuwaard.nl
G) Huis van de Wijk (Elly)
Geen nieuws.
10.Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
Els deelt mee dat Landerij van Tosse 5e is geworden in de Brabantse
Stijlprijs.
Ed wil weten hoe het zit met verhuur van de aanhanger aan de
kinderboerderij. Graag exact doorgeven wat nodig is zodat hij niet onnodig te
veel gaat laden. Els geeft het verzoek door aan Saskia.
Rien merkt op dat de buurtsportdag in ’t Woud succesvol was.
Het basketbalveldje in het Sibeliuspark wordt gerenoveerd.
Op initiatief van een wijkbewoner komt er bij Van Lennephof een
fietscrossbaantje voor kinderen. De gemeente regelt het zand en een
zelfbeheerovereenkomst.
11.Mededelingen Rucrea
Peter Krop meldt dat het paaseieren zoeken een geweldig succes was met
ruim 150 kinderen. Er is ook een fietstocht geweest met 47 deelnemers.
Paul van Boxtel deelt mee dat de nieuwe wijksite op internet goed wordt
bezocht. Berichten voor de wijkraad stuurt hij meteen door naar Elly.
12.Ingekomen en uitgegane post
Zie lijst
13.Rondvraag
Er zijn geen vragen
14.Sluiting
Rien sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een afsluitend drankje.

