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Verslag van de openbare vergadering  
Wijkraad Ruwaard d.d. 10 september 2018 
 
Aanwezig Wijkraad: 
José van Hooft, Elly Slegtenhorst, Gertruud Verbruggen, Nico Scholte, Mariska 
van Hoorn en Erik Kuijvenhoven 
 
Tevens aanwezig: 
Kees van Geffen (aandachtswethouder) Peggy Mulderij (wijkcoördinator), Sandra 
de Veer en Niels de Lange (wijkagenten), Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder), 
Gerrie Mulders (notulist), Rucrea en bewoners van de Ruwaard. 
 
Afwezig met bericht: Els Mulders en Mariska van Hoorn (Wijkraad),  
Bart Hoes (opbouwwerker). 
 
1. Opening.  

Voorzitter José van Hooft opent de vergadering en heet allen welkom. Een 
speciaal welkom voor Kees van Geffen. Kees telt zich kort voor. Hij is 
wethouder met een brede portefeuille. Zijn aandachtsgebieden zijn de 
Ruwaard en ook Megen, Haren en Macharen. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen specifieke mededelingen 
 

3. Spreekrecht bewoners. 
Bewoner mevrouw Simons houdt een pleidooi om in de woningbouw meer 
rekening te houden met de woonbehoeften van ouderen. Ouderen wonen 
graag in een hofje op de begane grond met een klein tuintje. Hiervoor is 
blijkbaar geen grond beschikbaar. Peggy Mulderij gaat bij gemeente 
informeren of er plannen zijn. Wethouder van Geffen geeft aan dat er 
jaarlijks een woonbehoefte onderzoek plaats vindt en dat plannen hierop 
worden afgestemd. Punt van aandacht voor de Wijkraad. 
 

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

5. Politie aan het woord 
Niels de Lange geeft een opsomming vanaf juni 2018. 
Belangrijkste zaken: 5 woninginbraken, 22 fietsdiefstallen gemeld, waarvan 
veel E-bikes. 16x overlast jeugd en 13x vernielingen aan auto en overig. 
Voor bewoners: als u ziet dat een fiets wordt gestolen, is het 
toegestaan 112 te bellen. Voor alle overige meldingen 0900-8844 
Peggy Mulderij vertelt over de resultaten van de gehouden enquête tijdens 
het midzomerfestijn. Op volgorde storen bewoners zich het meest aan: 
*  zwerfafval;  
*  honden en andere dieren overlast; 
*  verkeersoverlast. 
Ed van Gessel vraagt om meer en betere handhaving op het uitlaten van 
honden. Er lopen veel honden los en poep wordt niet opgeruimd. 
Quintin meldt dat evaluatie van het uitlaatbeleid op de agenda komt van de 
gebiedsbeheerders. Op de agenda van de volgende wijkraadvergadering staat 
“zwerfafval”. Een afvalcoach van de gemeente zal aanwezig zijn. 
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6. Verslag Wijkraadsvergadering 18 juni 2018 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 1: Bestuur en voortbestaan van De Deel 
Wordt bedoeld: Een bewoner heeft begrepen dat het bestuur van de Deel 
gaat stoppen en dat het gebouw over gaat naar de gemeente. 
Ad Bloemers blijft zich inzetten voor De Deel maar stopt als beheerder. 
Pagina 2: Uit vorig verslag: 
Er is geen brief verstuurd naar Brabant Water over beplanting. Hierover is 
in de vorige vergadering niet gesproken. 
 

7. Gebiedsbeheerders aan het woord 
De volgende projecten zijn (nagenoeg) gereed 
* Afroven bermen componistenbuurt (bermen zijn verlaagd). 
* Afkoppelen Vivaldistraat (verwijderen van kolken, hemelwater in de berm). 
* Asfaltonderhoud (uitvoeren van reparaties en aanbrengen slijtlagen). 
* Blauwe zone De Ruwert (vernieuwing belijning). 
Op 5 september is er een goed bezochte informatieavond geweest over 
geluidsoverlast Heihoeksingel. Hieruit volgt dat bewoners gezamenlijk met 
een voorstel komen. De Wijkraad geeft hierbij ondersteuning. De beplanting 
die de warme zomer niet heeft overleefd, wordt vervangen. Tevens wordt een 
verkeerstelling gehouden. Rien van Boxtel geeft aan dat afspraak was 
gemaakt dat Wethouder V.d. Schoot met bewoners zou gaan praten. Hij 
vraag ook aandacht voor het parkeerbeleid in de Verdistraat. 
 

8. Werkgroepen. 
A)  Midzomerfestijn. 
     Doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne. Iedereen die lid is van de  
     Rabobank kan stemmen. Data midzomerfestijn 2019: 29 en 30 juni. 
B)  BuurtWerkt. 
     Er liggen flyers op tafel van “Praktisch alles Groen”, een project van de  
     gemeente Oss in samenwerking met IVN Brabant. Het idee is ontstaan 
     voor een plan voor het openbare buitenterrein bij SlowCare. 
C)  Ontmoeten Iemhof (zie hierna) 
D)  Stand van zaken Sociaal Team (niet besproken) 
E)  Ons huis in de wijk 
     Anton Mulders geeft enthousiast een opsomming van activiteiten. Er is 
     een flyer gemaakt met informatie. Bij de flyer is een los inlegvel met 
     daarop alle activiteiten per dag en tijdstip en contactpersoon. 
     Contactgegevens van het Huis: Coornhertstraat 3, 5344 XJ OSS,  
     Telefoon: 0412-488627. Facebook: onshuisvandewijk. Website: 
     www.onshuisvandewijk.nl. Iedereen is van harte welkom. 
D) Buurtpreventie 
     Jassen en legitimatiebewijzen zijn  besteld. Binnenkort evaluatie van de 
     Whatsappgroepen samen met de beheerders van de groepen. 
 

9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden.  
Er zijn geen mededelingen. 
 

10. In en uitgaande post 
Johan Juurlink mist een brief die verstuurd zou worden over de 
verkeerssituatie bij de Hertogin Johanna School locatie A. Deze is blijkbaar 
wel verstuurd. Resultaat hiervan is dat de Wijkraad beter op de hoogte wordt 
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gehouden. Rien van Boxtel informeert naar de status van het Geurts-gebouw. 
De vergunningaanvraag komt deze week in de gemeenteraad.  
 

11. De nieuwe Iemhof 
Rinus de Jong van Rucrea neemt het woord. Er is een intentieverklaring door 
partijen ondertekend. Er is een vergadering met Commissie Sociaal Bestuur 
geweest. 
Hierin zijn meerdere punten aan de orde gekomen zoals kosten voor de 
kwartiermaker, bijdrage die nodig is voor Ons Huis van de Wijk en er zijn 
vragen gesteld over het beheer en de exploitatie van de nieuwe Iemhof. De 
totale exploitatie is niet sluitend te krijgen. Op 20 september is stemming in 
de gemeenteraad. De huisartsen popelen om een gezondheidscentrum te 
bouwen. Veiligheidsaspecten kunnen worden besproken in “driehoek 
veiligheid” waarin participeren de gemeente Oss, de politie en het openbaar 
ministerie. Het wordt tevens besproken in het kernteam. 
Anton Mulders verwijst naar een rapport  d.d. 16 maart 2018 “Oss Ontmoet? 
Onder de Pannen!”. Het gaat over het belang van laagdrempelig ontmoeten 
in Oss en dat een accommodatie daaraan ondersteunend moet zijn. 
 

12. De ontwikkelingen rondom De Deel 
Anton Mulders brengt De Deel ter sprake. Situatie is niet gewijzigd. 
Er is een standpunt van de gemeente gevraagd maar nog niet ontvangen. 
Gemeente Oss is eigenaar van het pand en uitspraak gemeente is nodig 
vanwege de toekomstige plannen met het gebouw, de kosten en de 
verhuurvoorwaarden. Instanties gaan samen een plan maken voor 
dagbesteding 2.0 in De Deel. Het is een samenwerking in het kader van 
Proeftuin Ruwaard met diverse instanties zoals Brabant Zorg, R44 en Huis 
van de Wijk. Trudy van Lent is de nieuwe beheerder. Activiteiten in De Deel 
gaan vooralsnog niet over naar de nieuwe Iemhof. Wordt vervolgd. 
 

13. Mededelingen Rucrea 
Rucrea wil behoefte van bewoners gaan peilen over welke communicatielijnen 
nodig zijn in en over de wijk, richting instanties en richting andere bewoners. 
De brief van gemeente Peter Noten van 2-8-2018 sluit hier mooi op aan.  
Op 15 september is er in de Iemhof een leuke discoavond voor kinderen uit 
groep 3 tot en met 8. Zie facebook of mail JWRdedeel@outlook.com 
Op 24 oktober is er een voorlichtingsmiddag “Inbraakpreventie” om  
14.30 uur. Op 17 november vindt de jaarlijkse workshopdag plaats. 
  

14. Rondvraag 
Rien van Boxtel meldt dat vanuit Oss Innoveert de wijken Ruwaard en 
Schadewijk zijn aangemeld bij Stichting Nationaal Jeugdontbijt “Elk kind heeft 
recht op een goed ontbijt”. Er komen 100 ontbijtjes per dag. Ouders kunnen 
zich hiervoor inschrijven. Men zoekt nog vrijwilligers voor het rondbrengen. 
Johan Juurlink heeft gehoord over wijzigingen bij Brabant Wonen per 2019. 
Hij stelt vast dat Brabant Wonen niet meer bij de vergaderingen aanwezig is, 
niet bij afwezigen staat vermeld en vraagt zich af of er verband is. Er is geen 
verband en het berust op toeval.  
 

15. Sluiting  
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering 
Ze nodigt allen uit voor een afsluitend drankje. 

 


