Verslag van de openbare vergadering
Wijkraad Ruwaard d.d. 19 februari 2018
Aanwezig Wijkraad:
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Martin Bezemer,
Diana van der Steen en Gertruud Verbruggen
Tevens aanwezig:
Bart Hoes (opbouwwerker) Frank van Lent (wijk coördinator) en Sandra de Veer
(wijkagent), Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder), Gerrie Mulders (notulist),
Wethouder Annemieke v.d. Ven, Janet Govers en Ad van Workum (Brabant
Wonen) en Bart Bakker (Proeftuin).
Afwezig met bericht: Peggy Mulderij (nieuwe wijk coördinator).
1. Opening
Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Rien feliciteert Gertruud en Bart voor hun verjaardag, met een bloemetje.
Dit is de laatste openbare vergadering in deze samenstelling. Tijdens deze
vergadering nemen we afscheid van Frank die elders gaat werken.
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
Op 5 februari is de Voetjesactie van Buurtpreventie gehouden. Sandra is
geschrokken van de resultaten. In Oss is sprake van een stijging van
woninginbraken en hierbij geldt “gelegenheid maakt de dief”. Zeer veel
poorten waren niet afgesloten, diverse fietsen en scooters voor het huis niet
op slot gezet, 23 auto’s niet afgesloten. Bewoners moeten beter opletten.
De politie wil de buurtpreventie verder opzetten, naar voorbeeld van Tilburg.
Verdere cijfers van afgelopen maand:
3 pogingen tot inbraak, 2 inbraken, in verband hiermee zijn 3 aanhoudingen
geweest op 23 januari. 3 auto’s zijn gestolen, in verband hiermee is een
verdachte opgepakt. Er is 1 bromfiets gestolen, wat jeugdoverlast en er is
een aanhouding gedaan op een locatie waar een drugslab aanwezig was.
6. Actielijst (bijgewerkt op 11 januari 2018)
Op punten 1 t/m 4 zijn geen op/aanmerkingen.
Mevrouw De Rooij signaleert een gevaarlijke verkeerssituatie op de hoek van
de Van Brederostraat/Joost van den Vondellaan. Quintin gaat het bekijken.
Verder is het advies dit soort zaken te melden via het loket van de gemeente.
Gebiedsbeheerder (Quintin)
Punt 3: Nieuwe IUP wordt opgestart, is afgehandeld. Zie agendapunt 8.
7. Verslag Wijkraadsvergadering 15 januari 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist.
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8. Toelichting op IUP 2018-2022 door gebiedsbeheerder Quintin
IUP staat voor Integraal Uitvoerings Programma. Het is een sturingsinstrument waarin maatregelen in of aan de openbare ruimte integraal op
elkaar worden afgestemd. Hierbij wordt met belanghebbenden overleg
gevoerd, worden de prioriteiten gesteld en wordt een efficiënte inzet van
financiële middelen gewaarborgd. Quintin meldt dat het IUP is vastgesteld
voor komende 2 jaar, grotendeels op basis van technische noodzaak.
Onderwerpen uit IUP voor de Ruwaard:
* kleinwild-tunnel (faunapassage) bij Cereslaan;
* vervanging verkeersinstallatie oversteekplaats Schaepmanlaan;
* opknappen Sibeliuspark inclusief fietsroute;
* aanleggen bosplantsoen Euterpelaan.
Enkele projecten zonder bedragen worden doorgeschoven. Er is een
reservelijst. Voor het IUP geldt een nieuwe begrotingssystematiek: minder
financiële middelen, meer prioriteit op vervangingen.
De Wijkraad is tot de conclusie gekomen dat geen een project dat door de
Wijkraad is voorgesteld, is opgenomen in het IUP. Dit is zeer teleurstellend
en leidt tot verontwaardiging. De Wijkraad en bewoners zetten vraagtekens
bij vervanging van een verkeersinstallatie die nog goed werkt. Zij stellen voor
het IUP aan te passen. Dit is niet mogelijk. Na een discussie concludeert
gebiedsbeheerder Quintin dat er behoefte is aan een ander verwachtingsmanagement richting IUP. Het verbaast de Wijkraad dat er geen geld is voor
functionele vernieuwingen en voor verbeteringen van de openbare ruimte.
Het lijkt alsof leefbaarheid niet belangrijk is. Wethouder Annemieke v.d. Ven
is het niet eens met deze stelling maar heeft ook wat vragen over het IUP.
Zij wacht op antwoorden op vragen en bespreekt dit verder met Quintin.
9. Werkgroepen.
A) Midzomerfestijn (Els Mulders)
Voorbereidingen zijn in volle gang, ook voor de vrijwilligersavond.
Wethouder V.d. Ven brengt tentoonstelling “We are food” ter sprake.
Krijgt ook aandacht bij het midzomerfestijn, via het ROC.
B) Buurtwerkt (Gertruud Verbruggen) geen nieuws
C) Ontmoeten (Iemhof) (Elly Slegtenhorst)
Binnenkort weer een bijeenkomst om te komen tot een financieel plan.
D) Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes)
ONS Welzijn is verhuisd naar het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat.
E) Huis van de wijk (Bart Hoes)
Elke maandagmiddag is er inloopspreekuur gericht op werk/inkomen en
is er een adviseur van de Sociale Raad aanwezig.
Bart Bakker haalt aan dat het de bedoeling is dat alle activiteiten in het
Huis van de wijk over gaan naar de nieuwe Iemhof. Voor activiteiten
gelden 2 regels: je mag er geen geld voor vragen en niemand uitsluiten.
Hij vertelt over een samenwerkingssessie voor professionals met de naam
“preventie in de wijk Ruwaard” op 22 maart 2018, georganiseerd door de
Proeftuin in samenwerking met het RIVM het huisartsengenootschap.
10.Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
 Afscheid Rien en Ed
Rien en Ed treden af als wijkraadslid. Rien bedankt de Wijkraad en de
aanwezigen voor de gezamenlijke prestatie in de afgelopen 15 jaar.
Hij sluit af met het motto “samen sta je sterk”. Voor de nieuwe wijkraad is
keuze uit 10 kandidaten, inclusief de huidige wijkraad. Selectie volgt.
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 Brabant Wonen
Janet Govers van Brabant Wonen is aanwezig voor toelichting op wijziging
van inschrijving, van woonduur naar inschrijftijd. Eigen huurders hoeven niet
te reageren. Woningzoekenden die al waren ingeschreven, worden
automatisch omgezet. Bij nieuwe woningzoekenden die zich voor 1 juni 2018
aanmelden, tellen opgebouwde woonjaren nog mee. Jaarlijkse kosten
inschrijving bedragen 10 euro per persoon per jaar.
Handwerkclub
Gertruud meldt dat de handwerkclub 5 jaar bestaat.
 Renovatie ’t Woud
Elly informeert naar de status van de geplande renovatie van de flats bij ’t
Woud. Bij vorige vergaderingen is hierover uitgebreid bericht, daarna stilte.
Janet Govers geeft aan dat de renovatie is uitgesteld. De huurders zijn
geïnformeerd. Janet is vergeten de Wijkraad te informeren.
11.Mededelingen Rucrea
Peter Krop meldt het volgende over Rucrea:
* willen meer themabijeenkomsten organiseren, bijvoorbeeld op 4 april
is er een thema-avond over brandpreventie;
* werken aan een communicatieplan.
12.Ingekomen en uitgegane post Zie de lijst.
13.Rondvraag
Kees van Vliet heeft gelezen dat de gemeente Oss meer kunstwerken op
rotondes wil gaan plaatsen en wil er meer over weten in verband met het in
2017 besproken kunstwerk en problemen die daar mee zijn. Quintin geeft
aan dat hier meer wordt bedoeld, kunst in de vorm van planten, kleine
bouwwerkjes in een thema. Er is geen ruimte voor dat ene kunstwerk.
Elly is op een symposium geweest over armoede. Er is gesproken over een
Sociale Kaart gemeente Oss die huis aan huis zou worden verspreid. Is nog
niet bezorgd. Ze bespreekt dit verder na de vergadering met de wethouder.
Wethouder Annemieke v.d. Ven neemt het woord want dit is de laatste
wijkraadvergadering in de huidige samenstelling. Rien van Boxtel en Ed van
Gessel nemen afscheid. Zij spreekt over een geweldig team met een
onvoorstelbare kracht voor de Ruwaard. Kernwoorden: dynamisch, actief,
betrokken, veel aandacht voor leefbaarheid, goed georganiseerd, initiatiefrijk,
enthousiasmerend maar ook realistisch. Rien en Ed bedankt voor alles.
14.Afscheid van Frank van Lent als wijk coördinator
Rien van Boxtel zegt een woord van dank richting Frank van Lent die in een
andere wijk gaat werken. De wijkraad heeft de samenwerking als zeer prettig
ervaren door goed persoonlijk contact. Kernwoorden die bij Frank horen, zijn:
fietsen bij technisch weer, verbinden met dienstbare opstelling, kent veel
mensen, heeft goed contacten, denken in oplossingen, niet in problemen.
Namens de wijkraad en bewoners Ruwaard, Frank hartstikke bedankt.
Frank neemt het woord. Hij heeft heel prettig in de Ruwaard gewerkt. Hij
bedankt de aanwezigen voor de fijne samenwerking. Hij is trots op de wijk.
15.Sluiting
Rien sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een afsluitend drankje.
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