Verslag van de openbare vergadering
Wijkraad Ruwaard d.d. 18 juni 2018
Aanwezig Wijkraad:
José van Hooft, Els Mulders, Gertruud Verbruggen, Nico Scholte, Mariska van Hoorn en
Erik Kuijvenhoven
Tevens aanwezig:
Peggy Mulderij (wijk coördinator), Sandra de Veer en Niels de Lange (wijkagenten),
Joop de Groot (gebiedsbeheerder), Suze de Jong (Sport Expertise Centrum), Gerrie
Mulders (notulist), vertegenwoordigers Rucrea en
veel bewoners van de Ruwaard.
Afwezig met bericht: Elly Slegtenhorst (Wijkraad), Bart Hoes (opbouwwerker)
1. Opening.
Voorzitter José van Hooft opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen specifieke mededelingen
3. Spreekrecht bewoners.
* Geluidsoverlast bewoners Da Costastraat
Namens bewoners Da Costastraat is familie Keijzer aanwezig (moeder en
dochter) vanwege de geluidshinder die moeder en andere bewoners
ervaren van het wegverkeer. Verzoeken onderzoek en oplossing. Eerdere
meldingen gaven geen resultaat. De familie krijgt nu een afspraak met
Joop de Groot en Stefan Roche (projectleider bodem en geluid)
* Bestuur en voortbestaan van De Deel
Een bewoner heeft begrepen dat het bestuur van De Deel gaat stoppen en
overgaat naar de gemeente. Er is behoefte aan nieuwe
beheerder en nieuw bestuur voor 26 augustus. Bewoner Ad blijft zich
inzetten voor De Deel maar stopt met besturen. Een bewoonster biedt zich
aan als beheerder. Het bestuur Van Rucrea heeft gesprek gehad met
huurders vanwege overgang naar de Nieuwe Iemhof. Er is verbazing over
de gang van zaken. Wordt verder besproken in een klein comité.
4. Vaststellen definitieve agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Uitbreiding Speeltuin Elckerlyck door Wim van Dorst
Wim van Dorst vertelt over de uitbreiding die men binnenkort gaat realiseren bij
speeltuin Elckerlyc. Over 25 jaar Elckerlyc is een boekje uitgebracht dat hij uitreikt.
Na bezwaar van bewoners tegen uitbreiding aan de zijkant is besloten uit te breiden
aan de achterkant. Er komt ca. 1500 m2 bij met een waterpartij. Hij zoekt nog een
oude roeiboot als decorstuk. Hij kan een redactioneel stuk aanleveren voor de
Rucreant over de plannen. Het SEC wordt gevraagd de QR-codes in de wijkwandeling
uit te breiden met deze locatie.
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6. Gebiedsbeheerders aan het woord
Gebiedsbeheerder Joop de Groot geeft een presentatie over IBOR (Integraal Beheer
Openbare Ruimte). Hij geeft per onderdeel een toelichting:
* Vakbeheer en Specialisten
* Gebieden en Projecten (gebiedsbeheerders)
* TOR (toezichthouders) en HOR (handhavers openbare ruimte)
* Afval
* Uitvoering.
Voor gebiedsbeheerders is regio Oss verdeeld in 3 gebieden:
 Kom van Oss (centrum en omgeving)
 Zuid/Ruwaard
 Randgemeenten.
Bewoner Johan wil graag weten wat het beleid is ten aanzien van legen van
afvalbakken en hoeveelheid afvalbakken in en buiten de wijk (steeds minder bakken
en minder leging). Joop licht toe dat de methodiek van beeld-kwaliteitscatalogus
wordt toegepast. Er zijn minder openbare afvalbakken en deze worden alleen
geledigd als ze vol zijn.
Bewoner Rinus brengt ernstige wateroverlast ter sprake zoals onlangs het geval was.
Het standpunt van de gemeente is dat, zolang het water tussen de trottoir banden
blijft, het acceptabel is. Duidelijk is dat de riolering de stortbuien van de laatste tijd,
niet aan kan. Drijvende putdeksels leveren gevaar voor bewoners. Vastmaken is niet
wenselijk vanwege overlast door stank. Bewoners kunnen meldingen doen via
meerdere kanalen, o.a.:
* Internet, www.oss.nl , “Maak een melding”
* Applicatie voor smartphone, BuitenBeter (werkt op postcode)
* Telefonisch bel 14 0412.
7. Politie aan het woord
Agent Niels neemt het woord over de afgelopen periode. Er zijn incidenten gemeld,
o.a.: 2 inbraken, 5 vernielingen en 6 overlast door jeugd.
Tijdens het Midzomerfestijn is het Medialab aanwezig met aandacht voor
buurtpreventie. Aantal meldingen over afval zijn niet geteld. Er is wel aandacht voor.
De politie is bereikbaar:
* 112 (spoedeisende hulp politie, brandweer en ambulancedienst)
* 0900-8844 (geen spoed).
8. Verslag Wijkraadsvergadering 16 april 2018
Tekstueel en naar aanleiding van:
Pagina 1: nav bloembollen
De terugplant van bloembollen lijkt nog niet te zijn gerealiseerd. Volgens Joop is er
al bijgeplant. De wijkraad is hier niet tevreden over. Hierover
is een brief gestuurd naar Brabant Water. Men wacht nog op een reactie.
Pagina 1: nav Operatie Steenbreek
Het Midzomerfestijn is een geschikte locatie voor promotie. Bewoner Johan wil
meehelpen. Peggy Mulderij levert documenten aan om uit te reiken.
Pagina 2: Verkeers Oversteek Plaats Schaepmanlaan
Er is geen camera bij deze VOP aanwezig, wel een sensor die ziet of er nog
iemand op het zebrapad loopt. Bij de nieuwe VOP zit ook een sensor.
Pagina 2: Contactgegevens SEC:
moeten zijn: suze@sport-expertise-centrum.nl
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Werkgroepen.
A) Midzomerfestijn
Er komt een vriendenactie, voor 15 euro vriend van Midzomerfestijn.
Mail voor machtigingsformulier: midzomerfestijn.oss@gmail.com.
U kunt ook eenmalig ondersteunen door overmaking van uw gift
op bankrekeningnummer NL87RABO0138378592.
B) BuurtwerkT
Diverse afspraken zijn gemaakt voor lopende projecten.
C) Ontmoeten (Iemhof).
Er is uitnodiging ontvangen om op 27 juni samen met wethouder Brok
stand van zaken te bespreken. Wordt vervolgd.
D) Stand van zaken Sociaal Team
Suze vertelt over Buurtsport. Na schooltijd kunnen kinderen onder
begeleiding meedoen aan sport en spel. In de Ruwaard op:
dinsdag van 15.00 – 16.00 uur Groenstrook Ruwaard Verdistraat
dinsdag van 16.15 – 17.15 uur Elzenhoekpark de Ruwaard
donderdag 14.45 – 15.45 uur Staringstraat Ruwaard
Voor 2019 wil men meer gebruik maken van neurtrale locaties.
Nu lijkt het alsof een activiteit bij de school hoort wat niet het geval is.
E) Huis van de wijk
Het huis is ook in de zomervakantie geopend, alleen vm.
Er komt een vraag & aanbod bord. Binnenkort start kids kookles.
F) Buurtpreventie + Whatsapp groepen
Krijgt steeds meer vorm. Extra bijeenkomsten gepland op 30 juni en
3 juli. Inventarisatie is rond. Verdeling per gebied is eerste taak.
G) Fietsen door de wijk met gebiedsbeheerder
Er is door de wijk gefietst.
9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden.
* Els Mulders heeft samen met Rinus een bijeenkomst bijgewoond over
de nieuwe visie van de gemeente over gebiedsgericht werken. Beleid
is toegelicht. Wordt vervolgd.
* Kinderboerderijdag NME had ca. 2.500 bezoekers.
* Jose meldt dat er sinds vorige week een duofiets aanwezig is in de wijk.
Deze kan men lenen. Beheer ligt bij Sonja Haven. Zie info in Rucreant.
Er is ook zo’n fiets bij SlowCare en bij de Ministerhof.
10. Mededelingen Rucrea
* Op 27 mei was de gezinsfietstocht gehouden met ca. 70 deelnemers.
* Er is presentatie geweest door Cor Veroude “Gasloos”
11. Rondvraag
Bewoner Ad uit zijn zorgen over de verkeerssituatie rond de Hertogin
Johannaschool locatie A. Hij heeft begrepen dat er uitbreiding komt
met meerdere lokalen. Dit geeft nog meer gevaarlijke situaties.
Peggy Mulderij weet dat er inspraakavonden zijn geweest.
Besluitvorming over uitbreiding vindt plaats op 28 juni. Bewoners
voelen zich niet gehoord en ook niet serieus genomen. De Wijkraad
gaat hierover een brief schrijven naar het College van B&W.
Bewoner Rien meldt dat de wijkbus ook rijdt op de zondag van
Fantastival. Eet met je hart loopt erg goed, soms 2 bussen vol.
12. Sluiting
José sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een afsluitend drankje waarbij de
nieuwe regeling is dat de Wijkraad 1 consumptie per persoon aanbiedt.
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