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Ruwaard d.d. 19 juni 2017 
 
 

Aanwezig Wijkraad: 
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Eyup Yildiz, Elly Slegtenhorst, 
Martin Bezemer en Gertruud Verbruggen 

Tevens Frank van Lent (wijk coördinator), Sandra de Veer (politie) en Gerrie 
Mulders (notulist) en bewoners Ruwaard.  

Gedeeltelijk aanwezig wethouder Annemieke van de Ven 
 
Afwezig: John Zomers (stagiaire) en Diana van der Steen (Wijkraad), Quintin 

Michielsen (gebiedsbeheerder) en Bart Hoes (opbouwwerker Ons-Welzijn) 
 

 
1. Opening 

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

 
2. Mededelingen. 

Rien feliciteert Frank van Lent met zijn verjaardag en geeft een presentje. 
 

3. Spreekrecht bewoners 

Mevrouw Bosmans komt stand van zaken vertellen over het kunstwerk dat ze 
wil laten maken. De kunstenaar heeft de opdracht onlangs terug gegeven. 

Ze overhandigt twee nieuwe offertes aan Rien van Boxtel en vraagt meer 
geld. De wijkraad heeft eerder een bedrag toegezegd van 3.500 euro. Dat 
bedrag blijft staan. Mevrouw Bosmans krijgt de suggestie om elders verder te 

informeren naar sponsoring. Frank gaat overleggen met Paul Spanjaard van 
de gemeente Oss omdat misschien andere, goedkopere opties mogelijk zijn 

voor het smeden van het kunstwerk. 
 

4. Vaststellen definitieve agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Politie 
Sandra de Veer geeft een opsomming van cijfers van afgelopen maand:  

*  3 inbraken (2 woning, 1 tuinhuis) 
*  motorvoertuigdiefstal 4 ten opzichte van vorig jaar 17 in dezelfde periode; 
*  bedrijfsinbraken 4x, bij Heihoek; 

*  vernielingen 3, terwijl het er 9 waren vorig jaar in dezelfde periode; 
*  overlastmeldingen 27, ligt in lijn met eerdere periode. 

Bij de Geffense Plas zijn meerdere vuilnisbakken verwijderd na herhaaldelijke 
brandstichting. Er wordt samen met een boswachter extra gesurveilleerd. 
Wandelaars worden nu geacht al hun afval mee naar huis te nemen. 

Ed van Gessel meldt dat ze op dinsdag weer rondlopen in het kader van 
buurtpreventie. Sandra komt kijken. Ed geeft haar tijdig informatie door over 

het tijdstip en aantal deelnemers. 
 

6. Gebiedsbeheerder aan het woord (Joop de Groot) 

a. Voortgang IUP-projecten (zie lijst). 
1.  Renovatie Euterpelaan Noord is afgerond. 

Opzet van de nieuwe IUP is vertraagd.  
 
 



 
b. Actielijst (zie lijst) 
3.  Schade aan bestrating bij werkzaamheden aan riolering Dichtersbuurt. 

     De schade is groter dan men aanvankelijk heeft aangenomen.  
4.  Iemhof 

     Els Mulders meldt dat de plannen voor de Nieuwe Iemhof bij het  
     midzomerfestijn worden toegelicht.  

 
Gebiedsbeheerder aan het woord (zie lijst) 
2.  Schapenbegrazing: verdere uitvoering vindt plaats na de zomer. 

Els meldt dat het gras erg hoog staat op de locatie waar eerst schapen 
graasden en nu niet meer. Blijkbaar is dit gras niet opgenomen in een 

regulier onderhoudsplan. Rien vraagt dit na en regelt toevoeging. 
 

7. Verslag van 23 januari 2017 

Tekstueel worden geen op/aanmerkingen gemaakt.  
Naar aanleiding van het verslag wordt kort gesproken over de rotondes. 

De gemeente heeft het contract met de hoveniers niet verlengd. Hierdoor 
hebben hovenier de beplanting weggehaald. Ed van Gessel weet te melden 
dat de rotondes in het najaar opnieuw worden beplant.  

  
8. Toelichting “Met je hart Oss”  

Carin van Maanen (project/programmamedewerker bij gemeente Oss) geeft 
in een levendig betoog achtergrondinformatie over dit project gericht op het 
verdrijven van eenzaamheid van bewoners. De campagne “Eet met je hart” 

maakt samen met restaurants en haar gasten lokale initiatieven tegen 
eenzaamheid mogelijk. Gasten die eten in deelnemende restaurants kunnen 

een vrijwillige bijdrage van 1 euro op de totaalrekening doneren. Iedere euro 
komt volledig ten goede aan het organiseren van waardevolle ontmoetingen 
voor kwetsbare ouderen. Zij vertelt dat een lokale restauranthouder mee het 

initiatief heeft genomen en ze van plan zijn van de opbrengst vervoer voor 
ouderen te regelen naar de stad. Daar krijgen de ouderen in een restaurant 

de gelegenheid andere ouderen te ontmoeten bij een gratis consumptie. 
Kees van Vliet informeert of ook het ook geldt voor eenzame jongeren met 
een handicap. Nee zegt Carin, deze landelijke actie is gericht op ouderen. 

Daarnaast merkt hij op dat eenzame mensen niet per definitie onbemiddeld 
zijn. Stichting MEE doet in feite hetzelfde dus waarom dit initiatief? 

Carin legt uit dat het een nuttig project is. Zij zoekt daarom voor het project 
verbinding met bestaande organisaties en vrijwilligers om bij de eenzame 
bewoners te komen. Zij starten binnenkort in het centrum van Oss waarna 

uitbreiding mogelijk is naar de Ruwaard. Voor aanmelding als vrijwilliger of 
voor meer informatie,  

het mailadres van Carin van Maanen is Carin@metjehart.nl. 
Rinus de Jong en andere aanwezigen zijn van mening dat je ieder initiatief 

om eenzaamheid te verminderen, moet ondersteunen.  
Els Mulders adviseert Carin de plannen te presenteren bij het Midzomerfeest. 
Eyup Yildiz biedt aan de kosten van de kraam bij het Midzomerfestijn voor 

het project te betalen. 
 

9. Werkgroepen. 
A) Wagenaarstraat (Rien namens Bart Hoes) 
     De nieuwe speelplek is feestelijk in gebruik genomen. 

B) Midzomerfestijn 10 jaar(Els) 
     Velen zijn druk doende met voorbereidingen.  

     Met dank aan Ad Bloemers vanwege hulp bij horecavergunning. 



     Voor de vrijdagavond zijn er zo’n 125 inschrijvingen ontvangen. 
C) BuurtwerkT (Gertruud) 
     Het project Da Costastraat krijgt meer vorm. Op 15 juli 2017 worden  

     boomafdrukken op schuttingen aangebracht waar bewoners dan foto’s  
     van de wijk op kunnen aanbrengen.  

D) Ontmoeten Iemhof (Elly/Els) 
     Presentatie op Midzomerfestijn, zie Rucreant. De Nieuwe Iemhof wordt 

     een samenvoeging van Iemhof, Het huis van de Wijk en de Proeftuin. 
E)  Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes). 
     Er is geen bericht. 

F)  Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart Bakker) 
     Er is geen bericht. 

G) Huis van de Wijk (Elly) 
     Geen nieuws. 
     

10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 
Rien van Boxtel over verkeerssituatie Vivaldistraat 

De in eerdere vergaderingen besproken verkeerssituatie in de Vivaldistraat is 
aangepakt. In overleg met wethouder Wagemakers hebben bewoners een 
brief met een voorstel ontvangen en zijn ze verzocht voor bepaalde datum 

reactie te geven op de plannen. Er zijn welgeteld 2 reacties ontvangen, 
beiden tegen het nieuwe plan. Omdat geen sprake is van duidelijke 

meerderheid voor aanpak van de situatie, blijft het zoals het nu is en is 
hiermee de kwestie definitief afgehandeld. 
 

11. Mededelingen Rucrea 
Kees van Vliet vraagt aanwezige vrijwilligers zich in te schrijven voor de 

feestavond op vrijdag 30 juni 2017. 
 

12. Ingekomen en uitgegane post 

Zie de lijst, spreekt voor zich. 
 

13. Rondvraag  
Els Mulders heeft gehoord dat er vandaag een overleg is tussen voorzitters 
van wijkraden in verband met verkiezingen in maart 2018 en toekomstige 

opzet van de wijkraden. Rien is op de hoogte maar kon niet aanwezig zijn 
vanwege de eigen wijkraadvergadering.  

 
14. Sluiting  

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

 


