Verslag van de openbare vergadering
Wijkraad Ruwaard d.d. 16 oktober 2017
Aanwezig Wijkraad:
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Martin Bezemer
en Gertruud Verbruggen en Diana van der Steen
Verder aanwezig:
Frank van Lent (wijk coördinator), Sandra de Veer (politie), Joop de Groot
(gebiedsbeheerder), Gerrie Mulders (notulist) en bewoners Ruwaard.
Tevens Wethouder Van de Ven (vanaf punt 9)
Afwezig met kennisgeving:
Bart Hoes (opbouwwerker Ons-Welzijn) en John Zomers (stagiaire wijkraad)
1. Opening
De voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet aanwezigen
welkom. Speciaal welkom voor de heren Mart van Wanrooij en Gerard
Steverink van Adviesraad Sociaal Domein Oss. Tevens welkom voor
Laura de Jong van D-TV Oss.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Spreekrecht bewoners
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Politie
Sandra de Veer geeft de feiten over de Ruwaard van afgelopen maand.
2x woninginbraken, 1x insluiper in woning waar deur open was,
1x een straatroof in het Sibeliuspark. 5x fietsdiefstallen (is toename t.o.v.
vorige maand), 3x auto-inbraak en 2x diefstal uit auto’s. 2x is overlast van
jeugd gemeld en er zijn 3x vernielingen geweest.
Nogmaals verzoek aan bewoners, alle vormen van overlast melden.
Els Mulders weet dat er is ingebroken bij de kinderboerderij en dit staat niet
in het overzicht. Aanwezig automaten zijn opengebroken.
Els meldt ook dat het Huis in de wijk tijdelijk gesloten is geweest vanwege
aanwezig asbest.
Frank van Lent meldt dat in de Listzgaarde snelheidscontrole is uitgevoerd via
laseren. Bevindingen maken geen overlast duidelijk. Het is gedeeld op twitter
en instagram.
6. Gebiedsbeheerder aan het woord (Joop de Groot)
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
Er is besloten tot uitmaaien strook grond, nieuwe aanplant (forsere maat),
deels groenblijvend, in de grasstrook tussen rij bomen en struiken worden
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bloembollen geplant. Ed van Gessel vraagt welk gebied precies wordt
gemaaid. Het betreft het gebied vanaf het spoor tot de Ruwaardssingel.
Bijplanten betreft het gebied Joost van den Vondellaan tot Ruwaardsingel.
Schapenbegrazing
Gaat definitief niet door
Brabant Water Cereslaan
Geen nieuws
Nieuwe IUP
Geen nieuws
Struiken middenberm Vondellaan
Worden erg breed. Wordt nog nader bekeken.
Da Costastraat
Bewoners willen graag speelplek en inventariseren wensen.

Wijkagent Sandra vraagt of het mogelijk is groen in het Sibeliuspark te
snoeien. Onlangs is daar de straatroof geweest, vanuit de struiken.
Er wordt kort gesproken over het afval dat vaak wordt neergelegd bij de
ondergrondse containers. Borden zijn geplaatst met verzoek ruimte schoon te
houden. Bedoeling is bewoners bewust te maken van de overlast.
Op ROC de Leijgraaf zijn sessies geweest met de leerlingen, met de vraag
waarom er zoveel zwerfafval in de wijk ligt. Hieruit is de conclusie gekomen
dat extra afvalbakken nodig zijn die binnenkort worden geplaatst. Verder is
het een kwestie van gedrag aanpassen.
Rien brengt het gebied rond de Dromer ter sprake. Het is verwaarloosd.
In overleg met de kunstenaar is het voorstel om het gebied te laten
verwilderen en op te nemen in het maaiprogramma. Hierdoor duurt het lang
voordat het netjes is. De wijkraad komt hier nog op terug want het heeft
voorkeur sneller mooi groen te realiseren.
7. Verslag van 11 september 2017
Over het verslag worden geen op- en/of aanmerkingen gemaakt met dank
aan Gerrie Mulders.
8. Toelichting op werk en doel van de Adviescommissie Sociaal Domein
De heren Mart van Wanrooij en Gerard Steverink van Adviesraad Sociaal
Domein Oss komen vertellen wat de adviesraad doet.
De Adviesraad Sociaal Domein Oss is een onafhankelijk adviesorgaan in de
gemeente Oss. De raad vormt een brug tussen burger en gemeente als het
gaat om zorg en sociale voorzieningen. De adviesraad adviseert het college
van B&W gevraagd en ongevraagd. Hun adviezen komen terug in het te
voeren beleid van de gemeente. De adviesraad wordt over specifieke
onderwerpen geadviseerd door kenniskringen:
* Jeugd
* Ouderen
* Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning),
* Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening
* BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid).
Kenniskringen bereiden de adviezen van de raad voor. De raad bestaat uit
een sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking.
De wijkraad wenst het Adviesorgaan veel succes met hun werkzaamheden.
Voor meer informatie zie internet www.adviesraadsociaaldomeinoss.nl; Facebook Adviesraad Sociaal Domein Oss en twitter
@AdviesraadOss. Het telefoonnummer van de heer Steverink is
06-25274240
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9. Werkgroepen.
A. Midzomerfestijn (Els)
Er zijn nieuwe leden bij de commissie (Anne-Marie de Man, Bjorn van
Grunsven en Diny van Bakel). Het Sint Sebastiaan Gilde Oss heeft de
intentie uitgesproken hun jubileum te combineren met het festijn.
Hierdoor zijn extra vergunningen nodig, meer parkeervoorzieningen en
duidelijke afspraken tussen de commissie en het gilde. Wordt vervolgd.
B. BuurtwerkT (Gertruud)
Bij halte van de wijkbus in de Tollenstraat komen stenen “poefjes”.
Deze zijn al deels geschilderd, nu nog plaatsen. Zijn soort zitplaatsen.
C. Ontmoeten (Iemhof) (Elly/Els)
Het bestuur van Iemhof heeft de huurders een brief gestuurd over
de veranderingen en dat ruimtes tot nieuwbouw normaal beschikbaar zijn.
D. Stand van zaken Sociaal Team (Bart)
Wegens afwezigheid van Bart neemt Rien het woord. Vanaf 16 oktober
kun je in het Huis van de Wijk ook terecht voor gratis juridisch advies.
Wekelijks op maandag van 13.00 – 14.00 uur
E. Huis van de Wijk (Bart)
Rien meldt dat het huis nog vrijwilligers zoekt voor de tuin
10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
Rien van Boxtel heeft de volgende punten:
- Els Mulders heeft een kleinzoon gekregen, Tijn. Van harte gefeliciteerd.
- Op 16 december 2017 is er een kerstmarkt van 11.00 – 16.00 uur.
- De ballonvaart is paar keer uitgesteld, mogelijk dag na deze vergadering.
- De wijkraad zoekt nieuwe leden. Belangstellenden kunnen zich melden.
De huidige raad werkt nog tot 15 maart 2018. Dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna installatie van de (deels) nieuwe Wijkraad.
11.Mededelingen Rucrea
Kees van Vliet herinnert aan de Workshopdag op zaterdag 18 november.
Zie ook de Rucreant. Tevens vraagt hij aanwezigen die kunnen stemmen voor
de Rabo Clubkasactie, om ook te stemmen op Rucrea.
12.Ingekomen en uitgegane post
Geen bijzonderheden
13.Rondvraag
Op 27 november vindt de laatste vergadering van dit jaar plaats.
Onder voorbehoud van wijzigingen, de data voor 2018:
15 januari, 19 februari, 16 april, 14 mei, 18 juni, 10 september, 8 oktober,
5 november en 3 december.
14.Sluiting
Voorzitter Rien sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een
afsluitend glaasje in de bar van de Iemhof.
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