Verslag van de openbare vergadering Wijkraad
Ruwaard d.d. 10 juli 2017
Aanwezig Wijkraad:
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Eyup Yildiz, Elly Slegtenhorst,
Gertruud Verbruggen, John Zomers (stagiaire)
Verder aanwezig:
Frank van Lent (wijk coördinator), Sandra de Veer (politie), Quintin Michielsen
(gebiedsbeheerder), Gerrie Mulders (notulist) en Ad van Workum (Brabant
Wonen), bewoners Ruwaard. 2e helft aanwezig wethouder Annemieke van de Ven
Afwezig met kennisgeving: Martin Bezemer, Diana van der Steen (Wijkraad)
en Bart Hoes (opbouwwerker Ons-Welzijn)
1. Opening
Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen.
Rien meldt dat Diana nog ziek is en dat het niet goed gaat met Tonnie
Wittenberg. Ook de man van Els Mulders is zeer ziek geweest. Hij wenst allen
namens aanwezigen van harte beterschap.
3. Spreekrecht bewoners
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen definitieve agenda.
De agenda wordt gewijzigd, agendapunt 11 komt te vervallen.
5. Politie
Sandra had wat systeemproblemen, daardoor niet alle info beschikbaar.
Het gaat best goed in de wijk. Afgelopen maand geen woninginbraken.
Vanwege vakantieperiode gaan ze flyers uitdelen ter preventie inbraak.
Er zijn wel auto-inbraken en fietsdiefstallen. Er wordt een lokfiets ingezet.
Jeugdoverlast neemt iets toe alsmede geweldsdelicten. Heeft de aandacht.
Het wordt zeer op prijs gesteld dat Sandra heeft geregeld dat de bereden
politie aanwezig was bij het Midzomerfestijn. Positieve reacties ontvangen.
Een bewoner brengt het parkeren van kampeermiddelen ter sprake, staan
soms te lang bij de huizen. Regel is ca. 3 dagen maar dit wordt in de
vakantieperiode wat ruimer genomen. Overlast melden bij de gemeente.
Frank memoreert de ervaringen met het buurtpreventieteam.
Het is weliswaar nu een kleine groep, maar het wordt positief ervaren.
Er is een twitter account van de wijkagenten, “Wijkagenten Ruwaard”
@WA_Ruwaard.
6. Gebiedsbeheerder aan het woord (Quintin Michielsen)
A. Actielijst (zie lijst)
Groen Paganinistraat
Wordt uitgesteld tot september.
Kunstwerk Elzeneindpark
Is nog steeds in fase van aanbesteding. De initiatiefneemster is bij de
vergadering aanwezig. Op haar vraag hoeveel de wijkraad wil bijdragen volgt
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het antwoord dat het bedrag al eerder is toegezegd, 3.500 euro. Vinden van
kunstenaar die betaalbaar wil uitvoeren is moeilijk. Ida krijgt het advies
opnieuw in gesprek te gaan met 1e kunstenaar. Rien regelt dat iemand van
de gemeente hem gaat bellen. Een vergunning is inmiddels afgegeven.
Sibeliuspark
Opknappen basketbalveldje is uitgevoerd.
B. Gebiedsbeheerder aan het woord (zie lijst):
Brant Water vervanging hoofdwaterleiding, herbeplanting
Dit wordt uitgesteld tot later in het jaar.
Schapenbegrazing
64 huishoudens in de omgeving hebben petitie ondertekend om schapen te
weren. Er is onvrede over het proces, men is bang voor stank, vliegen en fijn
stof door de schapen en men vreest voor de uitstraling van het park.
Om die reden komen er voorlopig geen schapen bij de Bergse Hoeve.
Er komt een werkgroep die het verder gaat onderzoeken. Els meldt zich aan.
Brabant Water vervolg vervanging watertransportleiding
Rinus de Jong informeert naar voorrangsregeling bij rotondes. Hij merkt dat
het overal anders is geregeld. Vraagt naar de richtlijnen en eenduidig beleid.
Er zijn richtlijnen vanuit Veilig Verkeer Nederland die gemeente Oss volgt,
voor binnen en voor buiten de bebouwde kom. Voor het grootste deel worden
problemen veroorzaakt door gedrag van weggebruikers. Quintin gaat het
bespreken met wethouder Ge Wagemakers.
Nu het toch over veiligheid gaat, merkt Johan Juurlink op dat een paaltje bij
het kruispunt Coornhertstraat/Joost van den Vondellaan erg schuin staat
richting de weg. Hij heeft al paar keer rechtgezet. Hij krijgt advies dit te
melden bij de gemeente. Quintin gaat de situatie bekijken en neemt actie.
In het najaar worden er struiken aan de Joost van den Vondellaan verzet
zodat er minder overlast is voor het verkeer.
Er is overlast bij het voetbalveldje aan de Potgieterstraat. Dit is bekend.
Er komt een bord met regels (a la Cruijffcourt) en er komt extra handhaving.
De verhardingen in de wijk worden volop geveegd en geborsteld, uitgevoerd
door Engelen Groen Uden. Het is mogelijk te zien wanneer een straat aan de
beurt is. Kijk hiervoor op www.mijnschonestraat.nl en voer uw postcode
in. Johan Juurlink vraagt hoever ze gaan met dat borstelen en vegen. Hij
bemerkt dat ze delen die buiten de ronde paaltjes vallen, niet borstelen en
vegen. Quintin gaat de zogenaamde “doorsteken” onder de aandacht van
onderaannemer brengen.
Mevrouw Van Bakel brengt heggen bij Van Veldekestraat onder de aandacht.
Deze zijn doodgegaan, mogelijk door uitlaatgassen. Vervanging is nodig.
Alles zou in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Jan van Orsouw spreekt over wateroverlast in de Staringstraat. Rien meldt
dat daar voorlopig niets aan wordt gedaan. Quintin gaat een keer
poolshoogte nemen.
Johan Juurlink spreekt van een vreemde situatie. Bewoners kunnen aangeven
hoe de Ruwaard er uit moet zien. De Gemeente doet echter niet veel aan
regulier onderhoud, dus moeten bewoners steeds maar melden wat er mis is.
Hij is van mening dat de gemeente een andere rol moet innemen.
Frank van Lent vat samen hoe dit komt: schoon en veilig wonen is een basis
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voor burgerparticipatie maar helaas is er door de gemeente bezuinigd. Er is
van diverse kanten gewaarschuwd voor de gevolgen maar er is niet naar
geluisterd. De wijkraad neemt het voortouw in discussies met de gemeente.
Nog steeds geldt dat bewoners melding kunnen maken via: www.loket.oss.nl,
melding openbare ruimte. Er is ook een app voor telefoon, “buitenbeter”.
7. Verslag van 19 juni 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan notulist.
8. Werkgroepen.
A) Midzomerfestijn 10 jaar(Els)
Succesvol verlopen. Binnenkort volgt nog evaluatie.
B) BuurtwerkT (Gertruud)
(kunst)Bomen voor Da Costastraat worden zaterdag 15 juli opgeleverd.
Verder is een aanvraag ontvangen vanuit ’t Woud voor betonnen mozaïek
krukjes. Proberen ze uit te voeren samen met Buurtcultuurfonds.
C) Ontmoeten Iemhof (Elly/Els)
Geen wijziging op laatste mededelingen.
D) Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes)
Er is geen bericht.
F) Huis van de Wijk (Elly)
Er is een BBQ georganiseerd voor en door buurtbewoners.
Het was een groot succes. Krijgt misschien vervolg.
9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden.
Renovatie bij ’t Woud
Ad van Workum kaart renovatie aan van 120 appartementen bij ’t Woud. De
gezamenlijke bewonersavond is uitgesteld. Het aanbestedingstraject vergt
meer tijd dan verwacht.
Elzeneindfestijn
Els Mulders vraagt aandacht voor het Elzeneindfestijn op zondag
26 augustus bij Elzeneindpark.
Toekomstvisie Geffense Plas
Elly Slegtenhorst zit in een werkgroep. Er is gesproken over de toekomst.
Er zijn tot nu toe 3 plannen besproken. Wordt vervolgd.
Ballonvaart
De ballonvaart voor de winnaars vindt plaats op 3 augustus.
10.Mededelingen Rucrea
Er zijn geen mededelingen.
11.Ingekomen en uitgegane post
Er zijn geen stukken.
12.Rondvraag
Er zijn geen vragen.
13.Afscheid wijkraadslid Eyup Yildiz
Rien bedankt in een korte toespraak Eyup voor zijn inzet en betrokkenheid bij
de wijkraad. Bedankt voor alle hulp die je hebt gegeven, voor alle taken die
je hebt vervuld en voor de verbinding die je tot stand hebt gebracht tussen
allochtone en autochtone bewoners in de Ruwaard.
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14.Sluiting
Rien sluit de vergadering, wenst iedereen een fijne vakantietijd en nodigt
allen uit voor een afsluitend drankje.
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