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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad Ruwaard d.d. 

23 november 2015 
 
Aanwezig: 

Rien van Boxtel, Eyup Yildiz, Ed van Gessel, Els Mulders, Diana v.d. Steen, Elly 
Slegtenhorst, Gilta Vinck, Frank van Lent, Bart Hoes, Ruben Harmsen, Joop de 

Groot, Mark Hoffman en Gerrie Mulders (notulist)  
bewoners van de Ruwaard en speciale gasten. 
 

1. Opening 
Rien van Boxtel opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom.  

Speciaal welkom voor Vera van Rooij van de Muzelinck, Jeroen van de Heuvel  
en wethouder Peters van gemeente Oss en Hans Coomans van Hendriks Bouw 

en Ontwikkeling Oss. 
 

2. Mededelingen 

Vanwege haar verjaardag krijgt Gilta Vinck felicitaties aangeboden. Het 

bloemetje had ze al gekregen tijdens het teamuitje. 

 
3. Vaststellen definitieve agenda 

Op verzoek van Vera van Rooij wijziging volgorde agendapunten 9 en 6. 

 
4. Politie 

Mark Hoffman geeft bijzonderheden: 
Woninginbraken lager ten opzichte van 2014. (61 in 2014 en 27 tot nu 2015). 
Er zijn 3 verdachten aangehouden die betrokken zijn bij woninginbraken. 

Ed van Gessel informeert naar preventie bij vuurwerk afsteken. Past in reguliere 
buurtpreventie. Frank van Lent heeft begrepen dat bewoners vanwege 

aanslagen in Parijs, actiever beleid verzoeken. 
In de Van Manenstraat hangt een bord met melding “ buurtpreventie”.  
Is eigen initiatief van bewoners. Joop de Groot geeft aan dat borden kunnen 

worden aangevraagd bij gemeente die ook zorgt voor plaatsing. 
Ed van Gessel verzoekt extra surveillance bij haltes van de wijkbus.  

Er ligt divers afval waardoor indruk bestaat dat het hangplekken zijn. 
Mark geeft aan dat zij controleren en regelmatig publiek wegsturen. 
Meldingen hierover kan men doen via telefoon 0900 8844 

 
5. Actielijst 

Rien van Boxtel werkt de actielijst bij aan de hand van de vergadering.  
Afgehandelde punten: 84 Elzenhoekpark en 100 Blauwe Zone. 
Punt 110 Onderhoud Sibeliuspark: gemeente gaat regulier onderhoud uitvoeren. 

Elly Slegtenhorst en Ed van Gessel bekijken met Joop de Groot de toestand in 
het Sibeliuspark. 

Punt 112 Vervangen boomschors: Er is geen planning voor vervanging. Els 
Mulders ziet graag vervanging bij een speelplek in haar buurt. Joop geeft aan, 

uitvoering ad hoc indien wenselijk vanuit jaarlijkse inspectie. 
Rien van Boxtel meldt een gevaarlijke situatie bij poort langs Ruwaardsingel, bij 
speelplein achter de Poolster. Ouders maken geen gebruik van “zoen- en 
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zoefstrook” bij de school. Gevaarlijke situatie door gedrag ouders.  
Gevaarlijke situatie melden via gemeente Oss: Loket.oss.nl, tabblad 

Melding Openbare Ruimte of per mail digitaalloket@Oss.nl of per 
telefoon 0412 629911  

Punt 113: Ed van Gessel spreekt over vervanging bomen. Er komen minder 
bomen dan voorheen. Bewoners zijn verontwaardigd en spreken van kaalslag. 
 

6. Toelichting plannen “ kunstwerk”  in kader 50 jaar Ruwaard 
Vera van Rooij (Muzelinck) is benaderd door Brabant Wonen voor het maken 

van een kunstwerk voor en door bewoners van de Ruwaard. Doel van het 
kunstwerk: 
-  vieren 50 jaar Ruwaard; 

-  verbinden van verschillende wijkdelen en mensen; 
-  aandacht voor thema’s diversiteit en verbinding. 

Er zijn 7 wijken/buurten benoemd in de plannen. Iedere wijk/buurt maakt een 
onderdeel van het kunstwerk. Onthulling tijdens Midzomerfestijn. Bewoners 
kunnen zich melden via mailadres vera.vanrooij@muzelinck.nl 

 
7. Toelichting op plannen met Potgieterstraat 119 

De heren Van de Heuvel (gemeente) en Koomans (Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling Oss) lichten plannen modelwoning “nul op de meter transformatie” 

toe. Het pand is aangekocht. Na transformatie volgt openstelling voor publiek. 
Op termijn verkoop van de woning. Buurt is geïnformeerd. Frank van Lent 
verzoekt tevens de woning tijdelijk aan te merken als ontmoetingsruimte. 

Verzoek wordt besproken. 
 

8. Stand van zaken financiën 
Rien van Boxtel meldt dat in de evenementenaanhanger een vouwtent is 
vervangen. 

Er is bijdrage gegeven voor kunstwerk Ruwaard. Het budget is op. 
 

9. Verslag van 12 oktober 2015 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 3: “Het boerderijtje staat te koop”. Om verwarring te voorkomen welk 

boerderijtje te koop staat, komt tekstdeel te vervallen. 
De sfeerverlichting is opgehangen met coördinatie door Tonnie Wittenberg. 

In totaal 42 ornamenten. 39 branden inmiddels. Storingen melden bij Tonnie 
Wittenberg. 
Joop de Groot geeft niet werkende lantaarnpalen door voor onderhoud. 

 
10.Werkgroepen 

A. Wagenaarstraat 
Voor bewoners worden workshops georganiseerd gericht op energie-besparing. 

Inmiddels zijn er 30 aanmeldingen binnen. 
B. Midzomerfestijn 

Organisatie zoekt fietsen voor spinning. Sportschool die deze jaarlijks ter 
beschikking stelde ziet af van verdere deelname. Els Mulders neemt alle 

suggesties uit de vergadering mee in besprekingen. 
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C. 50 jaar Ruwaard 

Geen nieuwe datum overleg bekend. Succesvolle kleurplatenactie AH. 
D. Buurtwerkt geen nieuws bekend. 
E. Ontmoeten (Iemhof) 

Werkgroep gaat samen met betrokken gebruikers wensen inventariseren. 
Een extern bureau gaat met alle betrokkenen praten voor een totaalbeeld. 

F. Stand van zaken invulling locatie voormalige Elzeneindschool 
Het boerderijtje (voormalige voedsel/kledingbank) wordt gebruikt voor 

dagvoorziening. Er komen 3x8 units voor bewoners.  
Studenten doen onderzoek in de buurt.  

Rijgedrag van tijdelijke bewoners is besproken. Toch rijden bewoners nog steeds 
over het gras naar de parkeerplek. 
Frank van Lent vraagt afspraken hierover na en meldt deze onveilige situatie bij 

de gemeente. 
G. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

In de Ruwaard staan twee monumenten: 

• een boerderijtje (voormalig Van der Leest) 
• ’t dijkje (bij sportpark Ruwaard) 
De Wijkraad heeft rondgefietst met deelnemers van de commissie en zijn 
verschillende objecten bekeken. 

 
11.Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 

Joop de Groot: 
•••• Rattenprobleem: overleg is geweest tussen Brabant Wonen en gemeente. Er 

komt een artikel in Rucreant. Tevens krijgen bewoners instructie hoe zij het 

beste kunnen omgaan met huisvuil, voeren van dieren en etensresten. 
•••• De wijkbus en route: bezig met voorbereidingen zoals voetpad bij 

winkelcentrum Heihoek, plaatsen van borden. Per 1-12-2015 nieuwe route.  
Bart Hoes: 

•••• De nieuwe organisatie uit fusie Aanzet, RIGOM, Vivaan en MEE Noordoost 

Brabant heet “ ONS Welzijn”. Bestaande contactgegevens blijven intact. 
•••• Nieuw project verbeteren aanzicht Da Costastraat: samenwerkingsverband 

tussen bewoners, Muzelinck en Brabant Wonen. Plannen volgen 
Rien van Boxtel: 

• Nieuwe Polikliniek Bernhoven in Oss, open vanaf 1 februari 2016. 
• Wijkbus: vanaf 1 december nieuwe route. Tijden van maandag t/m vrijdag 

tussen 08.48 en 18.18 uur en zaterdag van 09.21 tot 17.18 uur. 
Er zijn nog meer vrijwilligers nodig. John Zomer meldt zich meteen aan. 

Voor informatie en route, zie www.oss.nl. (inwoners, openbaar vervoer). 
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12.Ingekomen en uitgegane post 
Zie lijst. Aanvulling: 

• Bericht over sluiting woning in verband met overtreding opiumwet. Betreft een 
woning in de Staringstraat. 

• Afvalkalender 2016. Aan te vragen via 0412 629911. Of via een app 
Afvalwijzer of downloaden via www.mijnafvalwijzer.nl. 
Bij plastic afval horen metalen verpakkingen en drankenkartons 

 
13.Rondvraag 

Elly Slegtenhorst: 
• Verslagen wijkraad staan niet op internet. Waar kan zij deze inleveren? 

Dit wordt besproken bij Rucrea en doorgegeven aan Elly. 

Bart Hoes: 
• Hij vraagt om terugkoppeling n.a.v. “Proeftuin Gemeente Oss is In voor zorg”. 

Wethouder Peters meldt dat het voornemen blijft maar dat niet lukt op korte 
termijn toe te passen. Hij regelt formele terugkoppeling. 
Dit punt agenderen voor de volgende vergadering en wethouder Peters 

uitnodigen. 
De heer Van Vliet uit Thorbeckestraat: 

• Brengt Rucreant rond, heeft 20 exemplaren nodig, maar ontvangt er 30. Rucrea 
gaat regelen dat het er minder worden. 

• Jaren geleden zijn in de straat renovaties uitgevoerd. Toen mooi. Hij spreekt nu 
van puinhopen die er nu zijn. Joop de Groot gaat kijken. 

Nelleke van Donk: 

• Workshopdag is zeer succesvol verlopen. Bij evaluatieformulieren gemiddeld een 
8 gekregen. Er waren 140 deelnemers. 

Rien van Boxtel: 
• Teambuilding Wijkraad: hij bedankt Elly en Ed voor organisatie. 
 

14.Sluiting 
Rien sluit de laatste vergadering van 2015 met dank voor ieders inbreng en hij 

nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de bar. 

 


