
 

1 
 

Verslag van de openbare vergadering  
Wijkraad Ruwaard d.d. 15 januari 2018 
 
Aanwezig Wijkraad: 
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Martin Bezemer, 
Diana van der Steen en Gertruud Verbruggen 
Tevens aanwezig: 
Frank van Lent (wijk coördinator) en Sandra de Veer (wijkagent), 
Gerrie Mulders (notulist), 2e deel vergadering Wethouder Annemieke van de Ven 
 
Afwezig met bericht: Bart Hoes, Joop de Groot Quintin Michielsen en Kees van 
Vliet.  
 
1. Opening 

Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet alle aanwezigen 
welkom, speciaal welkom voor Lucian van Heumen van SlowCare. 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter feliciteert Ed van Gessel met zijn verjaardag. 
 

3. Spreekrecht bewoners 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

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

5. Politie door Sandra de Veer 
Martin Kuijs stopt als wijkagent. Een opvolger is gevonden in Niels de Lange. 
Sandra heeft de cijfers van 2017 vergeleken met 2016. Bij woninginbraken is 
sprake van een daling van 29%, bij auto-inbraken is de daling 22%. 
Er hebben 4 straatroven plaatsgevonden waarvan er 2 zijn opgelost. 
Er zijn meer bedrijfsinbraken gepleegd. Opvallend is een stijging van overlast 
door drugs. Sandra wil dit samen met de nieuwe wijkagent verder analyseren 
en plan van aanpak maken. Inwoners graag verdachte situaties melden 
om pakkans te vergroten. Telefoonnummer: 0900-8844.  
Elly Slegtenhorst vertelt over een voorbeeld binnen haar kennissenkring van 
een digitale aangifte waarbij de aangever pas 2 weken later is gehoord door 
de politie. Identiteitsfraude is iets wat veel mensen over komt. Johan Juurlink 
doet de suggestie om hierover een artikel te schrijven in de Rucreant.  
Tot nu toe in 2018 zijn de volgende situaties geweest: 2 woninginbraken  
(6 inbraken in kerstvakantie), 1x diefstal kenteken, er is 1 auto en 1 fiets 
gestolen en zijn er 2 meldingen geweest over overlast door jeugd.  
Johan Juurlink verzoekt de politie een koppeling te maken met de activiteiten 
van Proeftuin Ruwaard. Bij overlast zit er altijd problematiek achter waardoor 
samenwerking is vereist en kan het leiden tot betere resultaten.  
Gertruud brengt de Buurtpreventiegroep ter sprake die regelmatig acties 
heeft. De eerstvolgende datum is 5 februari 2018: “voetjesproject”. 
Deelnemers zoeken in de wijk naar inbraakgevoelige situaties en attenderen 
bewoners daar dan op. Ze wil samenwerken met de Wijkstichting.  
Paul van Boxtel geeft aan dat wijkstichting Rucrea in het kader van “Veilig 
Wonen Veilig Thuis” in 2018 meer thema-avonden gaat organiseren. 
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6. Actielijst (bijgewerkt op 11 januari 2018) 
Punten 1 t/m 4 geen aanvullingen. 
Voor informatie over de nieuwe Iemhof: www.wijkderuwaard.nl 
 
Gebiedsbeheerder (Rien namens Joop/Quintin) 
Punt 1: vervanging hoofdwaterleiding en nieuwe beplanting 
Er zijn ook bloembollen geplant. Ad Bloemers heeft met verbazing bemerkt 
dat er twee bomen over zijn. Hij vraagt of deze elders geplant kunnen 
worden. Rien wil graag meer info ontvangen en bespreekt het met de 
gebiedsbeheerders. 
 

7. Verslag Wijkraadsvergadering 27 november 2017 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 3:  
Data en locatie kerstmarkten kloppen niet. Inmiddels achterhaald. 
Tekst “op 16 april wordt de raad opnieuw geïnstalleerd” wijzigen in 
“Op 16 april is de eerste vergadering van de nieuwe Wijkraad.” 
Punt 12: Mevrouw Van Rooij moet zijn Mevrouw De Rooij. 
Johan informeert naar het NS-probleem bij de spoorwegovergang Heihoek. 
Rien heeft het bekeken en onderzocht. Situatie blijft, er is niets aan te doen. 
 

8. Stand van zaken Elzeneindhuis   
Lucian van Heumen komt vertellen over de vorderingen bij SlowCare. 
Het nieuwe jaar is goed begonnen. Het definitief schetsontwerp heeft een 
positieve beoordeling gekregen van de commissie Welstand. Naast het geld 
van de Provincie Noord Brabant is in 6 weken tijd met crowdfunding 500.000 
euro opgehaald. Hiermee is de financiering voor de duurzame verbouwing 
van het Elzeneindhuis een feit. Op 10 februari is er een kick off bijeenkomst 
met het bouwteam. Het huis biedt plaats aan 24 meervoudig gehandicapte 
bewoners. Op donderdag 1 februari komen de eerste 3 bewoners. Tevens 
ruimte voor dagbesteding voor maximaal 32 gebruikers. Er komt ook 
fysiotherapie en weekendopvang. In totaal zijn er 42 begeleiders in dienst. 
De gymzaal wordt behouden voor SlowCare. Ed van Gessel kent een leraar 
die veel documenten heeft  over het pand toen het in gebruik was als school. 
Hij laat een afspraak maken met Lucian. Rien wenst SlowCare mede namens 
aanwezigen heel veel succes toe. 
 

9. Werkgroepen. 
A)  Midzomerfestijn (Els Mulders) 
     Samenwerking met het Gilde gaat door. Op 29 januari 2018 is er een  
     vrijwilligersavond. 
B)  Buurtwerkt (Gertruud Verbruggen/Diana van der Steen) geen nieuws 
C)  Ontmoeten (Iemhof) (Bart Hoes) geen nieuws, loopt      
D)  Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes) geen nieuws 
E)  Huis van de wijk (Bart Hoes) geen nieuws 
F)  Werving kandidaat wijkraadsleden (Rinus de Jong)  
     Neem voor de Wijkraad contact op met de huidige voorzitter,  
     mailadres riekie-rien@home.nl of bel 0644194549. 
     Neem voor Rucrea contact op met: secretarisrucrea@gmail.com. 
     Rinus de Jong vertelt over de werving. Er is een werkgroepje opgericht  
     met daarin vertegenwoordigers van de Wijkraad en Wijkstichting Rucrea. 
     Ieder werkgroeplid heeft in zijn eigen netwerk mogelijke kandidaten  
     benaderd. Dit resulteerde in 14 personen. Met deze bewoners zijn 
     inmiddels gesprekken gevoerd waarna er 7 belangstellenden over zijn. 
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     Vier bewoners hebben belangstelling voor de Wijkraad en drie personen 
     hebben interesse in de Wijkstichting Rucrea. Er zijn formeel nog geen 
     aanmeldingen ontvangen. Op 23 januari is er in D’n Iemhof een  
     informatieavond met een presentatie over de Wijkraad en Rucrea.  
     Kandidaten voor de wijkraad worden na de bijeenkomst uitgenodigd voor  
     een gesprek met de selectiecommissie. Deze commissie doet voordracht 
     voor benoeming aan het collega van B en W. 
     Belangstellenden voor Rucrea hebben een gesprek met een van de 
     bestuursleden en draaien daarna eventueel een tijdje vrijblijvend mee. 
 

10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 
Frank van Lent meldt dat hij een andere standplaats krijgt. Hij gaat naar 
Megen/Haren/Macharen. Hij wordt opgevolgd door Peggy Mulderij. 
Tevens verteld hij dat de Milieustraat vanaf 5 februari verruimde 
openingstijden heeft. Maandag tot en met Vrijdag van 08.30 – 16.30 
uur. Zaterdag van 08.30 - 15.00 uur. Het adres: Maaskade 32 in Oss. 
Het Kringloopbedrijf heeft ook een ophaaldienst. 
Els Mulders heeft gehoord dat bij de kinderboerderij weer bolderkarren 
zijn ontvreemd. Zij verzoekt bewoners alert te zijn. Er zitten herkenbare 
koeienstickers op.  
Rien van Boxtel is verheugd dat de Buurtsport kan worden voortgezet. 
Het was gegarandeerd tot 1 januari 2018. De Wijkraad en Brabant Wonen 
doen een donatie. De gemeente werkt aan een vervolg van Buurtsport. 
Een projectontwikkelaar wil in het voormalige gebouw van Geurts (witte 
toren) 76 studio’s bouwen.  
 

11. Mededelingen Rucrea  
Paul van Boxtel neemt het woord. Op 25 januari 2018 is er een feestelijke 
bijeenkomst Wij(k) de Ruwaard in D’n Iemhof. 
Iedereen is welkom. Paul reikt uitnodigingen uit welke ook huis aan huis zijn 
verspreid. Tijdens deze informele receptie zal wijkwethouder Van de Ven 
het officiële startsein geven voor de samenwerking in het kader van gebied 
gebonden financiering waarvoor we met elkaar verantwoordelijk zijn.  
Rucrea streeft naar een betere samenwerken met de Wijkraad.  
 

12. Ingekomen en uitgegane post  
Marian De Rooij heeft een brief gestuurd naar aanleiding van geluids- 
overlast bij de Geffense Plas. Achtergrond voor de brief zijn metingen over 
overschrijding van decibels, geluidsgevolgen door snoei en de bouw van een 
geluidswal bij Heesch.  
Rien merkt op dat ervaringsdeskundigen aangeven dat groen geen geluids- 
drager is. Toch is er nu meer lawaai. Johan Juurlink is van mening dat de 
Wijkraad zijn bezorgdheid moet uiten bij de gemeente en niet moet 
afwachten. Mevrouw heeft de brief al doorgestuurd. Ze heeft echter geen 
bevestiging ontvangen. Frank zoekt het uit en bericht haar.  
De Wijkraad besluit er in een volgende vergadering op terug te komen. 
 

13. Rondvraag 
Peter Krop is ter vergadering gekomen en meldt dat de Werkgroep 
Workshopdag twee nieuwe leden heeft.  
 

14. Sluiting  
Rien sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een afsluitend drankje. 
De volgende vergadering is op 19 februari 2018. 


