Verslag van de openbare vergadering
Wijkraad Ruwaard d.d. 27 november 2017
Aanwezig Wijkraad:
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Martin Bezemer
en Gertruud Verbruggen
Verder aanwezig:
Frank van Lent (wijk coördinator), Sandra de Veer (politie), Quintin Michielsen
(gebiedsbeheerder), Bart Hoes (opbouwwerker Ons-Welzijn), Gerrie Mulders
(notulist) en bewoners Ruwaard.
Afwezig met kennisgeving: Diana van der Steen
1. Opening
De voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet aanwezigen
welkom. Speciaal welkom voor potentiele kandidaten voor de wijkraad.
2. Mededelingen
Quintin is jarig geweest en Els wordt ook jaartje ouder. Rien overhandigt
bloemen met felicitatie voor beiden.
3. Spreekrecht bewoners
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen definitieve agenda.
Aan de agenda wordt 7a. Toegevoegd: GIDS.
5. Politie
Sandra de Veer merkt op dat er helaas sprake van een stijging van
woninginbraken. Verder gaat het redelijk tot goed. Overige cijfers:
* preventiegroep van politie hield een “roadblock” in de Schaepmanlaan.
Diverse aanhoudingen.
* Er zijn diefstallen geweest van fietsen (2x) brommers (1x) en
6x diefstal uit auto’s.
* Onlangs zijn 3 hennepkwekerijen opgerold.
* Jeugdoverlast (5x) en vernielingen (ook 5x) en brandstichting (1x).
Een bewoner informeert naar wet- en regelgeving en handhaving rond
31 december in verband met vuurwerk. Sandra meldt dat preventief
kluisjescontrole wordt gehouden op middelbare scholen en Oss sluit aan bij
de landelijke campagne. Doorontwikkeling via buurtpreventiegroepen is
moeilijk omdat beschikbare budgetten reeds op zijn.
Els brengt project “Boef in de buurt” ter sprake, vorig jaar succesvol.
Sandra gaat herhaling bespreken met de preventiegroep.
6. Gebiedsbeheerder aan het woord (Quintin Michielsen)
A. Actielijst
Er zijn geen op en/of aanmerkingen/aanvullingen op de actielijst.
B. Gebiedsbeheerder aan het woord (zie lijst):
1. Brabant Water herplant Heihoeksingel
Beplanting wordt aangevuld met zogenaamde “green junkies”.
Dit zijn planten die fijn-stof kunnen opvangen. Beplanting gaat uit
van 1 plant per vierkante meter met een variatie in hoogte.
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Bij de entree van de wijk worden bloembollen geplant.
2. Brabant Water Cereslaan
Geen nieuws.
3. Nieuwe IUP
Is in behandeling. Het budget is inmiddels vastgesteld.
Het project bij de Euterpelaan wordt in 2017 afgerond op planten
van een paar bomen na. Binnenkort meer over IUP.
4. Struiken middenberm Vondellaan
Worden erg breed. Wordt nog nader bekeken.
7. Verslag van 11 september 2017
Tekstueel en naar aanleiding van:
Pagina 1: punt 5: Politie
Zin “Els meldt ook dat het Huis in de wijk tijdelijk gesloten is geweest
vanwege aanwezig asbest” in zijn geheel schrappen. Is niet opgemerkt.
Pagina 2: punt 8: Toelichting Adviescommissie Sociaal Domein:
Het nummer 06-25274240 is van de Adviesraad, niet van de heer Steverink.
7a. GIDS
Suze de Jong van het SEC (Sport Expertise Centrum) komt vertellen over
de stand van zaken van GIDS (Gezond in de stad). Het SEC, GGD Hart van
Brabant en Brabant Zorg werken samen aan verschillende onderdelen
welke zijn verwoord in een plan van aanpak gericht op drie onderdelen:
gezonde leefomgeving, gezondheidsvaardigheden en gezonde beweging.
Als voorbeeld is gewerkt aan:
* een (sociale) wijkscan welke is besproken met professionals
* een beweegkaart (met al het beweegaanbod);
* een wandelroute door de wijk met belangrijke punten;
In 2018 krijgt GIDS een vervolg: fase 3 uitvoering.
De beweegkaart wordt aangevuld waar nodig, met meer informatie.
Helaas loopt het onderdeel Buurtsport af in januari 2018. De Wijkraad wil
hier wel in investeren als het door het SEC 3 jaar wordt voortgezet. Het
besluit wordt pas later in 2018 verwacht. Overbruggingskosten zijn voor de
wijkraad alleen acceptabel als het een vervolg krijgt. Rien gaat hierover
een mail sturen naar wethouder van Geffen.
8. Werkgroepen.
A. Midzomerfestijn (Els)
Voorbereidingen zijn in volle gang.
B. BuurtwerkT (Gertruud)
Momenteel geen (nieuwe) projecten in behandeling.
C. Ontmoeten (Iemhof) (Elly/Els)
Volop in ontwikkeling. Er worden calculaties gemaakt gericht op
bouwtechnische zaken, financiën en invulling/exploitatie. Rinus de Jong
meldt dat 3 scenario’s worden ingeleverd bij de gemeente. Er vinden nog
gesprekken plaats tussen het bestuur van de Iemhof en de gemeente over
de begroting. Zoals vaak is er sprake van tekort aan middelen.
D. Stand van zaken Sociaal Team (Bart)
Iedere maandag is jurist Andrea van Mierlo aanwezig in het huis van
de wijk voor advisering aan bewoners, tussen 15.00 en 16.00 uur. Sinds
kort is ook een medewerker van “Werk en Inkomen” wekelijks aanwezig.
De Proeftuin Ruwaard heeft akkoord gekregen om nog 5 jaar door te gaan
in huidige opzet. Zie verder het artikel in Rucreant van november 2017.
Marian de Rooij informeert of in andere wijken ook juridisch advies
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mogelijk is. Dit is het geval. Bepaalde vraagstukken spelen niet alleen in
de Ruwaard. Er is een regeling genaamd AZOSS (Aanvullende Zorgverzekering Oss) bij de gemeente. Speciaal voor mensen met een laag
inkomen biedt de gemeente een zorgverzekering aan bij VGZ en CZ.
Wet en regelgeving is voor de doelgroep vaak erg onduidelijk.
Johan Juurlink merkt op dat bewoners vaak niet weten dat ze een
adviseur mee mogen nemen naar gesprekken. Hierdoor is van veel
problematiek slechts “een topje van de ijsberg” zichtbaar.
E. Huis van de Wijk (Bart)
Geen nieuws.
9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden.
Els: op 15 december is er een Kerstmarkt bij de Kinderboerderij.
Rien: op 16 december is er een Kerstmarkt bij de Ruwert.
De wijkraad is nog op zoek naar nieuwe leden vanaf maart 2018.
Ook voor het bestuur van Rucrea zoekt men nieuwe vrijwilligers.
Op 18 december was de verjaardag van Tonnie Wittenberg. Er wordt
een herinneringsboom geplant in het herinneringsbos.
In het vooroverleg voor deze vergadering is de begroting van de Wijkraad
2018 goedgekeurd. Op 19 februari is de laatste vergadering met de huidige
samenstelling van de wijkraad. Op 16 april wordt de raad opnieuw
geïnstalleerd. Rien van Boxtel en Ed van Gessel treden af.
10.Mededelingen Rucrea
Kees van Vliet meldt dat de Recrea Workshopdag weer goed is geslaagd.
Tevens brengt hij een informatieavond over Demotica onder de aandacht.
Vindt plaats op 12 december in de grote zaal van de Iemhof.
11.Ingekomen en uitgegane post
Geen bijzonderheden.
12.Rondvraag
Jan van Orsouw brengt vuilnisbak in Staringstraat ter sprake. Veel rommel.
Quintin adviseert dit soort zaken te melden, eventueel met foto via de site
van de gemeente, onderdeel “melding openbare ruimte”
Bart Hoes heeft vragen over stand van zaken wijziging speeltuintje
Da Costastraat/Tollenstraat. Quintin meldt dat voorstellen zijn besproken met
bewoners waarna van de bewoners niets meer is vernomen.
Mevrouw Van Rooij heeft gemerkt dat de spoorwegovergang bij de Heihoek
erg lang sluit als de trein bij het station Oss West te lang is. Hierdoor vaak
file en gevaarlijke situatie. Prorail is op de hoogte maar lost het niet op.
Zij vraagt de wijkraad ook naar de situatie te gaan kijken.
Tevens meldt zij dat bij een bankje dat staat langs de wandelweg bij het
Geffens bos, wat planken stuk zijn. Ook dit dient gemeld te worden via de
site van de gemeente, Melding Openbare Ruimte. Een goed alternatief voor
meldingen is de telefoonapp “Buiten Beter”.
Ad Bloemers vindt dat er veel afval ligt bij de zijweggetjes van de
Treubstraat (rechts van de school is geruimd, links niet). Ook dit dient
gemeld te worden via de site of via de telefoonapp.
13.Sluiting
Voorzitter Rien sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een
afsluitend glaasje in de bar van de Iemhof. Hij wenst iedereen fijne
feestdagen en hij hoopt iedereen weer te zien in 2018.
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