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Verslag van de openbaar Wijkoverleg Ruwaard 

d.d. 9 december 2019 
 

Aanwezig Wijkraad: 
José van Hooft (voorzitter), Gertruud Verbruggen, Els Mulders, Erik Kuijvenhoven 

en Willem van Dalen 
 
Aanwezig Rucrea: 

Peter Krop (voorzitter), Kees van Vliet, Gerda Haenen, Rinus de Jong, Paul van 
Boxtel, Jan van Orsouw en Rien van Boxtel. 

 
Tevens aanwezig: 
Peggy Mulderij (wijk coördinator), Quintin Michielsen (gebieds- beheerder), Bart 

Hoes (opbouwwerker), Gerrie Mulders (notulist), Niels de Lange (wijkagent), 
Kees van Geffen (Wethouder) en veel bewoners van de Ruwaard 

 
Afwezig: Elly Slegtenhorst (wijkraad) en Sandra de Veer (politie). 
 

 
1. Opening.  

De voorzitters Peter en José openen deze gezamenlijke vergadering van 
Wijkraad en Rucrea en heten aanwezigen van harte welkom. 
 

2. Mededelingen. 
Quintin Michielsen heeft een andere baan binnen de gemeente en zal de 

vergaderingen niet meer bijwonen. Hij krijgt een opvolger. 
 

3. Spreekrecht bewoners 

Mevrouw N. Van Buul (burgerhulpverlener) en de heer J. Boeijen van 
Stichting Hart voor Oss willen Oss Hart-veiliger maken door aanwezigheid 

van meer AED-apparaten. Zij hebben hiervoor een flyer opgesteld voor 
fondsenwerving. Tevens is het een oproep aan hulpverleners in de wijk zich 
te melden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen AED’s die binnen staan 

(bijvoorbeeld bij bedrijven) en AED’s die openbaar zijn. Het streven is meer 
AED’s die buiten bij panden zijn aangebracht voor algemeen gebruik. 

Hiervoor geldt een subsidieregeling, ook te gebruiken voor de jaarlijkse 
onderhoudskosten. In Oss zijn in totaal 283 AED’s aanwezig. 

De Wijkraad geeft geen geld want heeft een paar jaar geleden AED betaald 
voor de kinderboerderij, Ruwert en SV Ruwaard. Promotie is wel mogelijk. 
Deze 3 AED’s kunnen worden meegenomen in het AED overzicht. 

Rucrea biedt aan 2x per jaar hierover een artikel te plaatsen. Copy tijdig 
aanleveren. Voor meer informatie zie www.hartvooross.com 

 
4. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Politie aan het woord  (Niels) 

Heeft u de politie iets te melden: Bel 0900-8844. Spoed? Bel 112. 
Van 1 november tot 9 december: 

3 woning inbraken, 3 fietsdiefstallen, 3 bedrijfsinbraken, 8 meldingen over 
vuurwerk. Meer gegevens momenteel niet uit inventarisatie gehaald. 
Er zijn vragen over de snelheidsmeter bij Heihoek ter hoogte van Aldi. 

Waarom die locatie is gekozen? Dit is preventief om bestuurders extra 
te attenderen op de maximale snelheid.  
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6. Verslag wijkraadvergadering 24 juni 2019. 

Over het verslag zijn geen op/aanmerkingen of vragen. 

 
Verslag van Rucrea vergadering d.d. 3 juni 2019 

Er zijn geen op/aanmerkingen of vragen. Dank aan Paul van Vliet. 
 

7. De werkgroepen van  Wijkraad en Wijkstichting 

A.  BuurtWerkt (Erik) 
     *  Speeltuin Staringstraat wacht op gesprek met bewoners. 

     *  Er komen 2 losloopveldjes (bij ’t Woud en bij het Slowcarepad).` 
     *  Er is een plan voor een belevenis pad voor kinderen in het bos 

         bij de Geffense Plas, 4 km lang met speelse activiteiten, met gebruik 
         van QR-codes voor uitleg. Mogelijk naam Heksenpad. 
     *  Project bij Sibelius staat stil, niets meer over gehoord. 

 
     Bewoner Ed rijdt vaak de Wijkbus en zag bij de Sibeliusflat dat een muur 

     omver is gereden. Is al enige tijd geleden en wordt niet opgeknapt. 
     Waarschijnlijk betreft het een privé terrein. Erik besluit hierover  
     contact op te nemen met het bestuur van het complex. 

 
B.  Buurtpreventie  

     * Diverse taken zijn verdeeld en het loopt al heel aardig. 
     * Naast het lopen zijn er in samenwerking met de wijkagent en VVN  
        preventieve acties om te attenderen op fietsverlichting.  

     * Er is in bepaalde buurten behoefte aan meer deelnemers. 
 

C.  Wijkwebsite (Peter) 
      De wijkwebsite ia zo goed als definitief geregeld. 
      Een centrale “voordeur” waarna een bewoner alle nodige info kan vinden. 

      De site geeft tevens een ingang voor professionals in de wijk. 
 

D.  Kerstmarkt 22 december 
     Organisatie gezamenlijk met Ruwert, Iemhof, Sterrebos en Ministerhof. 
     Om meer publiek te trekken meerdere locaties met optredens, kramen en 

     de wijkbus brengt bewoners op en naar tussen de locaties. 
 

E.  Workshopdag 28 maart (Gerda) 
     Organisatie loopt, keuze uit ca. 16 workshops. Men verwacht zo’n 
     130 deelnemers, gebaseerd op ervaring in eerdere jaren. 

 
F.  Jeugd-Kinderdisco-Jongerenwerk (Paul) 

     Per disco komen zo’n 40 – 50 kinderen. Eerstvolgende is een glitter en  
     glammer kerstdisco. Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers. 
 

G.  Creatieve Club (Gertruud) 
     Gratis voor bewoners, iedere woensdagochtend. Deelname varieert 

     tussen 25 en 30 personen. 
 

H.  Midzomerfestijn (Els) 
     De Werkgroep Midzomer krijgt een groot compliment voor de organisatie 
     van het evenement de afgelopen jaren. Na annulering dit jaar is het tijd  

     een nieuwe vorm te kiezen. De diverse onderdelen worden verdeeld over 
     het jaar en krijgen andere locatie zoals Brunch in het winkelcentrum,  
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     Pruevement bij Voetbalvereniging Ruwaard. Anton geeft aan dat de  

     organisatie van het Wijkdiner wil aansluiten. Vanuit de Spil-keuken 
     alvast een kookactiviteit opzetten. Tot nu toe is er 1 diner geweest. 
     Stichting Vluchtelingenwerk heeft blijkbaar een diner op 15 december. 

     Dit staat los van eerder genoemde activiteiten.  
 

G. Preventie groep Proeftuin (Jose en Bart) 
    Ambitie: in gesprek met alle bewoners in 2020. Men wil bewoners bereiken 
    bijvoorbeeld vanuit Sociaal Vitaal, Ruwaard On Tour en door organisatie  

    van thema avonden. Grote vraag blijft hoe je zoveel mogelijk bewoners 
    kunt bereiken en hoe kom je achter de behoeften van bewoners. 

    Een bewoner geeft de tip het buurtgewijs aan te pakken. 
  

8. Stand van zaken verbouw Wijkcentrum (Rinus) 
Onlangs is bij de gemeente Oss een zogenaamde podiumbijeenkomst  
geweest. Daar is ook gesproken over het gebouw. In januari start de bouw 

die ca. 10 maanden duurt. Er is veel discussie over de klimaatinstallatie 
geweest, tussen vrijwilligers en met toeleveranciers. Overleggen vinden 

plaats tussen Bestuur, d’n Iemhof, de KOPgroep en diverse werkgroepen. 
Er is wisseling in de samenstelling van het Bestuur. Voorzitter Hoefnagel is 
gestopt. De heer Banning treedt op als interim voorzitter. 

 
9. Gesprekken in de Wijk 

De Wijkraad on Tour gaat in 2020 door. Zie ook punt G. 
Ook worden er thema avonden georganiseerd. Meer info volgt. 
Onderwerpen kunnen blijken uit het interesseformulier (zie hierna). 

 
10. Introductie interesse formulier 

Er is een formulier ontworpen waarmee bewoners kunnen aangeven welke 
onderwerpen ze interessant vinden om een keer te bespreken of voor  
de thema avonden. Inleveren kan digitaal of via papieren formulier. 

 
11. De Wijkprofessionals  

* Anton Huis van de Wijk 
   Er zijn nieuwe initiatieven zoals “waarom alleen” op vrijdagmiddag, 
   wandelen op vrijdagochtend. Op 1e en 2e kerstdag is het gebouw open op  

   normale tijden van 10.00 – 16.00 uur. Op 1e kerstdag is er een wandeling. 
   Inmiddels 450 unieke bezoekers voor zo’n 35 activiteiten. Ook is Quiet 

   gestart. Dit is een organisatie die zich inzet voor mensen in armoede.  
   Ze maakt armoede zichtbaar.  
 

   Bewoner Johan brengt ziektekostenverzekering ter sprake die tegenwoordig 
   ook korting geven bij bepaalde activiteiten. Hij vindt het de taak van de  

   gemeente en Ons Welzijn om te promoten. Hij heeft de gemeente gebeld 
   en geen antwoord gekregen. Mogelijk is de gemeente hiertoe niet verplicht. 
   Wethouder Kees van Geffen vindt het kwalijk dat de gemeente geen  

   antwoord geeft. Punt van aandacht. 
 

   Kees van Geffen heeft meegedaan aan de actie in het kader van verborgen 
   armoede en heeft een week geleefd van 50 euro. Hij heeft veel negatieve  

   reacties ontvangen maar staat desondanks achter zijn deelname. Hij acht 
   het belangrijk in gesprek te blijven over armoede. Hij heeft er veel van 
   geleerd en het valt zwaar tegen om van zo’n bedrag rond te komen. 
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* Quintin (gebiedsbeheer) 

   Hij geeft een opsomming van de diverse projecten zoals: 
   Wagenaarstraat, Heihoeksingel (start in januari) en Anna van Bijnenstraat/ 

   Van Veldekestraat (dichtgemaakt). 
   Er komt een nieuw afvalbakkenplan (minder bakken en in andere kleur). 
   De zogenaamde hondenpoepbakken blijven wel overal staan. 

   Els brengt kerstverlichting ter sprake. Op 3 locaties werkt de verlichting  
   niet. Oorzaak onduidelijk, maar kan niet zitten in de verlichting zelf, 

   want wordt ieder jaar anders opgehangen. Mogelijk zit er iets niet goed 
   in de paal van de openbare verlichting. Quintin gaat nog eens goed  

   informeren hoe het werkt. Bewoner Ed heeft bemerkt dat bij het winkel- 
   centrum 3 straatlampen defect zijn. Hij heeft het al gemeld bij Enexis.  
 

  Els heeft gehoord en gezien dat de aannemer die bezig is met de renovatie 
  aan de Schapedreef met bestelbusjes door de speeltuin rijdt. Dit is niet de 

  acceptabel. Quintin laat actie nemen om dit te wijzigen.  
 
  Bewoner Jan vindt dat er bij de Staringstraat nog steeds veel verkeers- 

  overlast is. Hij vraagt welke actie kan worden genomen. De Buurtpreventie 
  ziet er af toe op toe, dat helpt een beetje. Momenteel zijn er geen  

  plannen om op locatie wat te wijzigen. 
 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met een slotwoord over 2019. Een jaar 

met mooie initiatieven en successen maar ook met treurige momenten. 
Zij wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2020 toe. Iedereen bedankt 
voor aanwezigheid en inbreng. Zij stelt voor gezellig af te sluiten met een 

drankje. 
 


