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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad 

Ruwaard d.d. 21 november 2016 
 

Aanwezig Wijkraad: 
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Diana van der 

Steen, Eyup Yildiz 
Tevens Frank van Lent (wijk coördinator), Mark Hoffman (wijkagent), Ruben 
Harmsen (gebiedsbeheerder) Bart Hoes (opbouwwerker OnsWelzijn) en 

Gerrie Mulders (notulist) 
 

Aanwezig speciaal voor agendapunt 8:  
Veel bewoners van de Ruwaard, met name van rondom de Geffense Plas. 
Ge Wagemakers (Wethouder Ruimtelijke Ordening), Kees van Geffen (Wethouder 

met in portefeuille Evenementenbeleid) en Frank Schuijers (beleidsmedewerker 
van gemeente Oss). 

 
 
1. Opening 

Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet alle aanwezigen 
welkom. Alvorens de vergadering start, feliciteert hij Els Mulders en Diana 

v.d. Steen voor hun verjaardag met een mooi bloemetje. 
 

2. Mededelingen 

Er zijn verder geen mededelingen. 
 

3. Spreekrecht bewoners 
Mevrouw Severijns en mevrouw Smit krijgen spreekrecht. Zij brengen 
overlast door auto’s onder de aandacht bij de scholen aan de Staringstraat. 

Het geeft een onveilige situatie. Er is door een projectgroep al actie genomen 
door aanbrengen geel gemarkeerde strepen en extra parkeerplaatsen maar 

het probleem blijft bestaan. Zij doen een beroep op de Wijkraad om mee te 
denken over oplossingen. Om de situatie ter plekke te bekijken/beoordelen 
kunnen de dames rechtstreeks een afspraak maken met Rien van Boxtel. 

Wijkagenten kunnen ook een keer handhaven en bewoners aanspreken. 
 

4. Vaststellen definitieve agenda. 
De punten worden in andere volgorde besproken dan genotuleerd. 

 
5. Politie 

Mark Hoffman benoemt de volgende punten: 

* Overlast in Lisztgaarde 
In de Lisztgaarde zijn tellingen gedaan voor aantallen en snelheid auto’s. 

Dit gaf een mager resultaat. Herhaling volgt. Uitgangspunt aanvullende acties 
blijft gezamenlijke uitvoering en betrokkenheid van bewoners. 
* Week van Veiligheid 

In februari staat in het kader van “Week van Veiligheid” een medialab van de 
politie in de wijk. Bewoners zijn welkom te vertellen wat er speelt in de 

Ruwaard op gebied van veiligheid en leefbaarheid. 
* Vuurwerkoverlast 
Frank van Lent informeert naar jaarlijkse vuurwerkoverlast, kan worden  

gemeld via 0900-8844. In Oss komt een vuurwerkproject om overlast goed 
in kaart te brengen. 
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*  Afscheid Mark Hoffman 
Mark Hoffman heeft per 1 november een andere baan als Operationeel Expert 
Wijkagent. Hij blijft nog betrokken tot een collega is ingewerkt. Rien 

feliciteert hem met zijn nieuwe baan en spreekt een woord van dank. 
De Ruwaard zal de kennis en het enthousiasme van Mark missen en ook de 

wijze waarop hij bewoners motiveert. Een man die zegt wat hij doet en doet 
wat hij zegt. Hij overhandigt een bos bloemen en wenst Mark veel succes. 
  

6. Gebiedsbeheerder aan het woord  
Ruben Harmsen neemt het woord. 

a. Voortgang IUP-projecten 
Alle projecten zijn in uitvoering. 

Eventueel toevoegen aan IUP 2018-2022: Het Woud 2e uitgang (zie hierna) 
en onderzoek naar oplossingen verkeerssituatie Paganinistraat. 
 

b. Actielijst 
punt 126 Vervangen hoofdwaterleiding 

Bewoners informeren of het mogelijk is het fietspad te verleggen zodat het 
tussen de bomen in komt te liggen, is stuk veiliger dan nu langs de weg. 
Ruben geeft aan dat dit niet is opgenomen in de plannen en geld ontbreekt.  

Er zijn geen reserveringen voor gedaan en is niet opgenomen in IUP. 
 

Bewoners geven aan dat er sprake is van een gevaarlijke situatie als je met 
de fiets vanaf de rotonde Het Woud de wijk in gaat. Er ligt bij de rotonde aan 
een kant een fietspad dat opeens stopt. Men moet oversteken wat niet 

gebeurd en men hierdoor tegenliggers treft op een smal fietspad. Tevens zijn 
er voor voetgangers slechts aan een kant verkeerslichten, aan de andere 

kant niet. Ruben besluit ter plekke te gaan kijken naar de verkeerslichten en 
de fietspaden. Rien zet beide punten op de actielijst. 
 

Onlangs zijn er wegwerkzaamheden uitgevoerd bij Het Woud. Bewoners zijn 
zeer ontstemd dat zij hierdoor de wijk niet in konden rijden. Er is totaal niet 

gecommuniceerd door de gemeente en ambtenaren waren niet goed op de 
hoogte over de totale ontsluiting van de wijk. De wijkraad vindt dat dit niet 
meer mag gebeuren en noteert een 2e uitgang voor het IUP. 

 
Bewoners ervaren veel overlast bij de parkeerplaats aan de Joost van Den 

Vondellaan. Er loopt al een afspraak met Ruben om situatie te bekijken. 
 

7. Verslag van 17 oktober 2016. 

Tekstueel en naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen. 
Er is een vacature voor lid van de Wijkraad. De huidige leden hebben zitting 

de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, daarna volgen meer 
vacatures.  
 

8. Toelichting plannen Geffense Plas door Wethouders Wagemakers en 
Van Geffen en planoloog Frank Schuijers  

Toelichting gemeente:  
*  de gemeente denkt na over hoe om te  gaan met de Geffense Plas,  

    momenteel is geen gebiedsvisie aanwezig; 
*  er worden steeds meer aanvragen voor evenementen ontvangen; 
*  er is nu sprake van recreatie/groenfunctie; 

*  locatie is verpacht tot 2042, omvat grootste deel van de plas; 
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*  nu is de norm 0 evenementen, per aanvraag beoordeling akkoord; 

    tot nu toe is er 1x per jaar een evenement met versterkt geluid; 
*  bij het niet verpachte deel is geen toezicht en gebeuren dingen die niet 
    wenselijk  zijn. 

*  er is een “stand-stil” met evenementen tot definitief locatieprofiel.  
Presentatie en plannen zijn uitgangspunt voor dialoog. Frank Schuijers heeft 

een presentatie voorbereid die wegens technische problemen niet kan worden 
vertoond. Uitgangspunt van dialoog met bewoners is maximaal 8x per jaar 
een evenement met versterkte muziek. Na inbreng en besprekingen met 

bewoners ontstaat een definitief toetsingsplan dat voortaan door de 
gemeente wordt toegepast. Ook bewoners van Geffen worden betrokken bij 

de uiteindelijke besluitvorming. 
 

Bewoners zijn ontstemd en hebben totaal geen vertrouwen in de plannen van 
de gemeente. Onduidelijk is waarom na jaren ineens behoefte is aan een 
kader als uitgangspunt bij verlenen van vergunningen. Er zijn vragen of 

alternatieve locaties zijn onderzocht, of bij visie en ontwikkeling van de plas 
ook groene alternatieven zijn bekeken. Bewoners hebben bewuste keuze 

gemaakt voor rustige, groene woonlocatie. Bij evenementen is 
geluidsoverlast enorm. In Brabant is sprake van grote dichtheid in 
evenementen. Wat nu wordt georganiseerd is niet speciaal voor Ossenaren. 

Publiek komt van ver. Het huidige bestemmingsplan gaat uit van 
dagrecreatie/een waterplas. De bewoners vragen zich af waarom dat niet 

verder kan worden uitgewerkt naar het voorbeeld van Het Bomenpark in 
Heesch. Ze vragen de Wijkraad nadrukkelijk negatief te adviseren. De 
Wijkraad is het met de bewoners eens dat 8 evenementen niet nodig is, 

vraag is wat dan wel wenselijk is.  
 

De wethouders benadrukken nogmaals dat men samen met de bewoners wil 
komen tot plannen, wat is wenselijk, wat zou kunnen, opstellen locatieprofiel. 
Dit profiel is nodig voor ambtenaren om een goed beleid te kunnen voeren. 

Men wil wel een groter accent op evenementen dan nu het geval is, rekening 
houdend met de pacht, leeftijd pachter en bestemmingsplan. Er liggen 

concrete aanvragen van ondernemers. Het aantal evenementen in het 
voorstel geldt als uitgangspunt voor dialoog met de bewoners. Alternatieve 
locaties zijn bekeken maar minder aantrekkelijk. Combinatie plas en natuur 

werkt goed voor evenementen. Net als in het centrum wil de gemeente ook 
hier een visie ontwikkelen voor duidelijkheid naar alle partijen, overigens met 

andere normen dan in het centrum. 
 
Bewoners hebben naast zorgen over ernstige geluidsoverlast ook zorgen over 

de invloed op de flora en fauna in het gebied. Er is geen vertrouwen in een 
Quick Scan die is uitgevoerd. Zo zouden er geen marterachtigen en 

eekhoorns aanwezig zijn. Dit klopt niet.  
 
Een bewoonster heeft een levendig pleidooi. Ze overhandigt een lijst met 

handtekeningen aan Rien van Boxtel. Samenvattend:  
*  er zijn al genoeg evenementen (Nieuwjaars duik, 10x carbootsale,  

    podenkodagen, av ’78 loop met muziek, super mega hondendag,  
    kindervakantieweek De Heivlus 1 dag, obstacle run, mountainbike cross,  

    wedstrijden door FCC Oss, de Loungebar etc.); 
*  er is ernstige geluidsoverlast ervaren bij dance evenementen; 
*  er is gebrek aan communicatie bij evenementen door de gemeente; 

    presentatie in weekbladen is vaak een week na het evenement 
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    (hier kunnen zowel de voorzitter Rien van Boxtel als wethouder  

    Wagemakers mee instemmen, dit kan en moet beter). 
*  er is wel degelijk sprake van brede flora en fauna waarop wetten van  
    toepassing zijn zoals Flora en Faunawet (denk aan broedseizoen); 

*  stand-stil klopt niet, er kunnen al kaarten worden besteld voor een 
    evenement in juli 2017. 
 

9. Werkgroepen. 
A)  Wagenaarstraat (Bart Hoes) 
     Plannen liggen voor goedkeuring bij de gemeente. 

B)  Midzomerfestijn (Els Mulders) 
     Volop bezig met voorbereidingen 10e festijn. Men zoekt nog nieuwe 

     vrijwilligers en stagiaires zijn ook van harte welkom. 
C)  Buurtwerkt (Diana van der Steen) 
     Er is een verzoek ontvangen tot plaatsen van bloembakken in de  

     Lisztgaarde, een tafel in de Thorbeckestraat en een project aan de 
     schuttingen in Da Costastraat. 

D)  Ontmoeten (Iemhof) (Bart Hoes) 
     Bijeenkomst “Ik en mijn wijk” op 5 november is zeer geslaagd. 

     Een nieuw initiatief is de opening op 7 december van  
     “Ons Huis van de Wijk” op het adres Coornhertstraat 3,  
     telefoonnummer 06-38233364 en mailadres 

     huisvandewijkruwaarde@gmail.com 
     Op 7 december vindt een meedenksessie plaats van 15.00 – 17.00 uur, 

     wat volgens Els wel jammer is omdat werkenden niet kunnen deelnemen. 
E)  Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes) 
     Twaalf collega’s werken samen en pakken sociale vraagstukken op. 

     Zie facebook: “Ons-Welzijn Ruwaard” . 
F)  Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart Bakker) 

     Ook hier veel aanvragen in behandeling.  
     Lees meer over de proeftuin op www.proeftuinruwaard.nl 
       

10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 
Wordt niet besproken. 

 
11. Mededelingen Rucrea “ Ik en mijn wijk”  

Wordt niet besproken. 

 
12. Ingekomen en uitgegane post  

Voorzitter Rien van Boxtel meldt dat de begroting is goedgekeurd. 
 

13. Rondvraag 

Er zijn geen vragen.  
 

14. Sluiting  
Rien sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een afsluitend drankje. 

 

Volgende vergadering is op 23 januari 2017 
 


