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Verslag van de openbare vergadering  

Wijkraad Ruwaard d.d. 3 december 2018 
 

Aanwezig Wijkraad: 
José van Hooft (voorzitter), Elly Slegtenhorst, Gertruud Verbruggen,  

Nico Scholte, Els Mulders, Mariska van Hoorn en Erik Kuijvenhoven 
 
Tevens aanwezig: 

Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder), Niels de Lange (agent), Bart Hoes 
(opbouwwerker), Bestuur Rucrea, Peggy Mulderij (wijk coördinator), 

Gerrie Mulders (notulist) en veel bewoners van de Ruwaard.  
 
Afwezig met bericht 

Sandra de Veer (agent) en Rob van Dorst en Jacky Relouw (Brabant Wonen). 
 

 
1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen van harte welkom.  

 
2. Mededelingen 

Met ingang van het nieuwe jaar zijn er wijzigingen in de vergaderstructuur 
(af en toe thema-avond). Tevens wil de wijkraad tijdens vergaderingen 
voortaan tussen de bewoners plaats nemen voor meer interactie. 

 
3. Spreekrecht bewoners 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

4. Vaststellen agenda 

Toevoegen als punt 5A: mededelingen van de gebiedsbeheerder. 
 

5. Politie aan het woord 
Niels neemt het woord en geeft een opsomming over de afgelopen weken: 
*  1x inbraak woning (Van Schaikstraat) 

*  4x vernielingen in de wijk (2x auto en 2x overig) 
*  1x overlast van jeugd. 

Het is onduidelijk of de afname t.o.v. eerdere periodes te maken heeft met  
de buurtwacht. Het heeft zeker een positieve invloed in de wijk. 

Wat vuurwerk betreft, is er hetzelfde beleid als in vorige jaren. Er is een 
meldpunt. Het is moeilijk te handhaven. 
 

Diny van Bakel heeft een vraag over straatcoaches die in de Ruwaard zijn. 
De gemeente is gestart met straatcoaches. Gemeente, politie en jongeren- 

werk werken samen aan een veilig en leefbaar woonmilieu. De straatcoaches 
maken contact met de jongeren en waar nodig ook met de ouders. Doel is 

het voorkomen en oplossen van overlast door jongeren. De straatcoaches 

hebben korte lijntjes met ondernemers, professionals, vrijwilligers en 
scholen. De straatcoaches zijn herkenbaar aan hun straatcoachkleding.  

Ervaart u overlast door jongeren? Bel dan met de gemeente of 
politie. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 14 0412 en 

de politie via nummer 0900-8844. Zij kunnen de straatcoaches  
inschakelen om overlast snel aan te pakken. Spoed? Bel dan 112. 
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5A Mededelingen vanuit de gebiedsbeheerder 

Quintin heeft de volgende mededelingen: 
* Nieuwe collega 

Hij heeft een nieuwe collega: Bert Jansen, die binnenkort de vergadering 
bijwoont. Ze zijn om de beurt aanwezig bij de vergadering. 

* Deltaplan Hoge Zandgronden 
De gemeente Oss heeft subsidie ontvangen vanuit het Deltaplan Hoge 

Zandgronden voor het project “verbeteren waterkringloop”. Doelstelling 
is de sponswerking van bebouwde gebieden te vergroten, water nuttig in 
te zetten en bewoners bewuster te maken van de effecten van en 

noodzakelijke aanpassingen in klimaatveranderingen. 
In het kader van het project zijn in de Wagenaarstraat en Vivaldistraat 

werkzaamheden uitgevoerd met zwarte grond en beplanting. Tevens is 
het de bedoeling hoofd/nevenstraten te versterken. Er worden nieuwe 

bomen geplant aan de Euterpelaan, Cereslaan, Hertewissel en 
Bilderdijkstraat. 
 

6. Verslagen wijkraadsvergaderingen  

Verslag van 10 september 2018 
Geen op/aanmerkingen. 
Verslag van 5 november 2018 

Pagina 2, vervolg evaluatie Fatality: toevoegen: 
“ Alles wat al is besproken of bij de gemeente als bezwaar is ingediend, hoeft 

tijdens de vergadering niet herhaald te worden”. 
Pagina 4: Het nieuwe Sibeliuspark 
Het lijkt erop dat de locatie van 1 tunnel is verplaatst. Was eerst ter hoogte 

van de Tulpstraat en is nu ter hoogte van “Steenbergen”. De wijkraad gaat 
dit aankaarten bij de gemeente en pleit voor een goede oplossing. 

 
7. De werkgroepen 

A. Midzomerfestijn (Els) 

    Op 29 januari eerste vrijwilligersbijeenkomst in het Huis van de Wijk. 
    Het programma van het festijn wordt iets aangepast. Info volgt. 

B. BuurtWerkt (Gertruud en Erik) 
    Er zijn momenteel 3 projecten in behandeling. 
    De wijkraad heeft een subsidie gegeven van 2.500 euro voor organisatie  

    van buurtpreventie(teams).  
C. Stand van zaken Sociaal Team (Bart)   

    Het spreekuur op woensdag gaat steeds beter lopen. 
    Er is een plan ontstaan om bewoners met bepaalde talenten deze te laten 
    inzetten voor de wijk. Een 1e bijeenkomst heeft plaats gevonden.  

    Bart brengt een ode aan de Ruwaardbewoner omdat “Vraag en aanbod” 
    kei goed loopt. Meldingen zijn te vinden in Rucreant en Facebook en  

    worden opgehangen in het Huis van de Wijk en in de Iemhof. 
D. Ons Huis van de Wijk (Bart) 

    Geen bijzonderheden. 
E. Buurtpreventie (Gertruud en Mariska) 
    Inmiddels bij 80 deelnemers. Het project is zeer succesvol. Steeds meer  

    wijkdelen hebben een buurtwacht. Coördinatoren hebben een belangrijke 
    rol bij het sturen op berichten, met name onnodige reacties (duimpjes  

    en zo op berichten) niet toestaan. 
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F. Verkeerssituatie Hertogin Johanna school 

    Bewoners hadden veel overlast van ouders die kinderen met de auto  
    brengen en halen. Daarom heeft de school onlangs besloten alleen de  
    hoofdpoort te openen en de zijpoorten voortaan te sluiten. Inmiddels  

    heeft evaluatie plaats gevonden. Volgens de buurt is de overlast duidelijk 
    verminderd. Een aandachtspunt blijft: het tegen het verkeer inrijden bij  

    station West. De agenten gaan hier wat meer handhaven. 
    Een bewoner merkt op dat busjes die kinderen brengen, nog wel het gras 
    oprijden om de bus te daar parkeren. Dit is niet toegestaan. De Wijkraad  

    gaat het melden bij de school die de kinderdagverblijven kan informeren. 
 

8. Presentatie Slowpad door Erik en Gertruud 
Erik en Gertruud presenteren de plannen voor het Slowpad, een pad achter 

de Potgietersstraat. Met het plan won de buurt de wedstrijd “Praktisch alles 
groen” met een subsidie van 15.000 euro. Het is een omvangrijk project en 
de subsidie is zeker niet voldoende om alle kosten te dekken. Uitvoering in 3 

etappes. In de 3e etappe worden de duurdere toestellen geplaatst. Totale 
kosten van het project zijn geraamd op 100.000 euro. Op 21 september 2019 

vindt op burendag de opening plaats van het eerste deel van het pad.  
Bewoner Johan doet een suggestie om “vrienden van Slowpad” op te richten 
voor donaties van bewoners. Dit idee wordt enthousiast ontvangen. 

Voor meer informatie over het pad zie: www.rucrea.nl (nieuws). 
 

9. Presentatie/Informatie Tiny Forest 
Ton Oomen van de Stadse Boeren Oss en Ide de Haan van IVN Brabant 
(Instituut Voor Natuureducatie) presenteren hun plannen voor een Tiny 

Forest in het Elzeneindpark. Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems 
bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek 

voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. 
Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en 
buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.  

Opzet 220 – 400 m2 groot, met inheemse bomen en struiken en wordt 
opgezet in samenwerking met de buurt en altijd in de buurt van een school. 

Op 12 december is er een informatiebijeenkomst bij de kinderboerderij. 
Zie voor meer informatie over Tiny Forest de site van Stadse Boeren Oss  
(www.stadseboeren.nl ) en die van IVN (www.ivn.nl)  

 
10. Rucrea aan het woord 

Rucrea meldt dat wordt gewerkt aan een digitale wijkkrant “bewonersplein”. 
Dient als wijkplatform voor van alles wat in de wijk speelt. Een commissie 
gaat het ontwerpen. Het is toegankelijk voor alle bewoners.  

 
11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.  
 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en houdt een slotspeech over 2018. 
Zij spreekt de wens uit dat de focus op samenwerking in de wijk ook in 2019 

wordt voortgezet met nieuwe ideeën en ontwikkelingen. De Wijkraad gaat 
in 2019 diverse thema-avonden organiseren naast reguliere vergaderingen. 

Zij nodigt aanwezigen uit voor een afsluitend drankje in de bar. 
 

http://www.rucrea.nl/
http://www.stadseboeren.nl/
http://www.ivn.nl/

