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Nieuwsbrief nieuwe Wijkcentrum Ruwaard 
 

 
 
In deze zomertijd is het een mooi moment om terug te blikken op waar we staan met de 
plannen voor het nieuwe Wijkcentrum Ruwaard.  
Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden en er moet ook nog veel gebeuren. Gelukkig 
doen we dit met een grote groep bewoners en professionals samen.  
 
Nieuwe Naam 
De eerdere poging om een nieuwe naam te bedenken voor het nieuwe wijkcentrum leverde 
geen naam op die op enthousiasme kon rekenen onder bewoners. Tijdens een creatieve 
sessie met diverse wijkbewoners is de nieuwe naam dan toch bedacht. Nieuwsgierig?  
De naam wordt op 28 augustus onthuld tijdens een feestelijk moment. Nadere informatie 
volgt! 
 
Bouw  
Wie een rondje loopt om de Sterrebos ziet de contouren van het nieuwe wijkcentrum. Het 
hak en breekwerk is gelukkig grotendeels achter de rug. De kozijnen staan inmiddels klaar 
om geplaatst te worden. De bouw loopt ondanks de gevolgen van Corona volgens planning.  
 
Nieuws vanuit de werkgroepen  
De werkgroepen waarin bewoners en enkele professionals zitten hebben tijdens diverse 
bijeenkomsten gewerkt aan de bouwstenen voor het nieuwe wijkcentrum.  
 
Werkgroep Organisatie en Beheer 
De werkgroep Organisatie en Beheer heeft een voorstel gedaan voor de wijziging van de 
statuten van het nieuwe wijkcentrum. Een mooie toevoeging in de statuten en in de 
werkwijze is de gebruikersraad waarin verschillende gebruikers van het wijkcentrum 
vertegenwoordigd zijn. Een van de taken is het sparren met het bestuur over de toekomst, 
het delen van signalen en doen van voorstellen over de invulling van het wijkcentrum. De 
gebruikersraad draagt een bestuurslid voor die de belangen van de gebruikers behartigt. 
De werkgroep heeft ook de uitgangspunten voor het verhuurbeleid opgesteld waarbij 
gewerkt wordt met verschillende tarieven voor bewonersinitiatieven, 
verenigingen/stichtingen en commerciële partijen.  
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Werkgroepen binnen & buiten 
Met de vertegenwoordigers van de werkgroepen binnen en buiten en andere bewoners is 
tijdens twee sessies gewerkt aan de verdere invulling van de inrichting binnen en buiten.  
Het gebouw heeft veel glas en heeft zicht op de tuin. Daarom is het idee ontstaan om het 
groen van buiten naar binnen te brengen. Om de diversiteit van de wijk ook in de inrichting 
terug te laten komen is gekozen voor een orangerie uitstraling met wereldse accenten.  
 
In het eerste concept voor de inrichting van de tuin zijn de diverse functies meegenomen die 
bewoners graag terug zien (veel kleuren, moestuinbakken, jeu de boules, beweegparcours, 
speelelementen voor kinderen, terras, stalling voor fietsen/scootmobiel, schuurtje, etc.) 
Na de zomer is er via social media en op locatie de mogelijkheid voor bewoners om te 
reageren op de eerste visualisaties van de binnen en buitenruimte.  Met deze feedback gaan 
de werkgroepen aan de slag met de verdere inrichting.  
 
 

 
 

  
 
 

DE NIEUWE IEMHOF
INTERIEUR
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Werkgroep Horeca 
De horecagroep heeft een mooi concept uitgewerkt voor het wijkrestaurant die tegemoet 
komt aan de wensen van de diverse bewoners van de Ruwaard.  
De gratis koffie in de kleine huiskamer van Ons Huis van de Wijk blijft en in de grote 
huiskamer is iedere ochtend een koffie uurtje met een bakje koffie voor € 0,50. 
In de hobbykeuken kan straks samen worden gekookt en gegeten. 
In de professionele keuken wordt de dagelijkse maaltijd gemaakt voor alle bewoners die 
willen aanschuiven voor een maaltijd. We zijn nu al proef aan het draaien voor de bewoners 
van de Sterrebos. Daarnaast komt er straks een kleine kaart voor wie spontaan wat wil eten.  
Er kan geluncht worden maar je kan ook je eigen broodje meenemen.  
 
Werkgroep Vrijwilligers 
De werkgroep vrijwilligers heeft het vrijwilligersbeleid uitgewerkt.  
Om alle plannen voor het nieuwe wijkcentrum mogelijk te maken is er een grote groep 
vrijwilligers nodig. Na de zomer start een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers. We 
doen dit samen met Deelgenoten en ONS Welzijn. We zoeken o.a. mensen voor de horeca, 
de verhuur, klein onderhoud en de tuin. Met de huidige vrijwilligers van d’n Iemhof, de Spil 
en Ons Huis van de Wijk gaan we in gesprek of ze mee gaan en wat ze straks graag willen 
doen in het nieuwe wijkcentrum.   
 
Subsidies 
De subsidieaanvragen voor de inrichting zijn goedgekeurd. De bijdragen van Stichting Doen, 
het Oranjefonds en het VSB fonds zijn samen goed voor € 100.000. Samen met de bijdrage 
vanuit de beheerstichting van d’n Iemhof en de gemeente Oss kunnen we het nieuwe 
wijkcentrum goed inrichten. We maken zoveel mogelijk gebruik van het meubilair van de 
Spil, Ons Huis van de Wijk en d’n Iemhof.  
Voor de financiering van de tuin zal naast de bijdrage vanuit het bouwbudget van Brabant 
Wonen en de gemeente nog extra financiering gezocht worden bij o.a. de Rabobank. 
Wie nog suggesties heeft voor geldpotjes, we horen het graag! 
 
Proeftuin: Voorstel Betekenisvolle dag & laagdrempelig ontmoeten 
In de afgelopen maanden zijn er samen met Proeftuin partners plannen gemaakt voor 
nieuwe vormen van dagbesteding en laagdrempelig ontmoeten in het nieuwe wijkcentrum. 
We hebben een mooi plan geschreven dat goed is ontvangen door de bestuurders van de 
steungroep Proeftuin. Op inhoud hebben we groen licht en de financiering wordt nu 
uitgewerkt. Eind september wordt deze uitwerking besproken tijdens het volgende 
steungroep overleg. Hopelijk met een positief besluit.  
Mocht je hier meer over willen lezen dan delen we graag het inhoudelijke voorstel.  
 
 
 


