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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad 

Ruwaard d.d. 17 oktober 2016 
 

Aanwezig: 
Rien van Boxtel, (vanaf agendapunt 6), Ed van Gessel, Els Mulders, Elly 

Slegtenhorst, Gilta Vinck, Frank van Lent, Mark Hoffman, Diana van der Steen, 
Joop de Groot en Gerrie Mulders (notulist), bewoners van de Ruwaard 
 

Afwezig: Eyup Yildiz, Ruben Harmsen en Bart Hoes 
 

1. Opening 
Ed van Gessel opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom. 
Rien van Boxtel komt later. 

 
2. Mededelingen.  

Joop de Groot ontvangt felicitaties en bloemen voor zijn verjaardag. 
 

3. Spreekrecht bewoners 

Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door Marjan de Rooij en  
Roel Bukman. Zij wonen in de Hermelijnedreef en bewoners hebben 

vernomen dat er plannen zijn om bij de Geffense Plas meer evenementen te 
organiseren. Zij spreekt van luidruchtige festivals, verschrikkelijk voor de 
naaste bewoners. Er zijn plannen voor een petitie. De bewoners willen hun 

stem laten horen en vragen ondersteuning bij de Wijkraad. Na een vraag van 
Els over de overlast blijkt dat de windrichting enorme invloed heeft over waar 

de overlast is en de mate van overlast. Ter vergadering vindt verder geen 
discussie plaats. Frank van Lent meldt dat de wijkraad het concept nog niet 
heeft gezien en dat de dorpsraad Geffen het ook in behandeling heeft. Bij de 

vergadering in November zijn wethouder Van Geffen en Frank Schuijers 
(planoloog Ruimtelijke Ontwikkeling Landelijk gebied) aanwezig. 

 
4. Vaststellen definitieve agenda. 

De punten worden in andere volgorde besproken dan genotuleerd. 

 
5. Politie. 

Mark Hoffman meldt dat het aantal inbraken is toegenomen. Een veelpleger 
is vrijgekomen en is mogelijk de oorzaak. Is inmiddels weer opgepakt. De 

jeugdoverlast is gedaald. Vorig jaar 53, dit jaar op 35 meldingen. Het aantal 
vernielingen is vergelijkbaar met vorig jaar. Ook in de Ruwaard is een 
“killerclown”  gesignaleerd. Een persoon is achterhaald, een andere clown 

nog niet. Van 13 – 17 februari 2017 komt in de wijk een mobiel medialab.  
Bewoners kunnen een enquete invullen over de veiligheid in de wijk. 

Een bewoner stelt een vraag over de buurtpreventieapp. Formeel zijn er 
slechts 3 bekend. In de praktijk zijn er meer actief. Buurtgroepen met de app 
worden verzocht de contactpersoon door te geven aan Mark Hoffman. 

Frank geeft aan dat, zodra een buurtpreventiegroep formeel bekend is, men 
twee verkeersborden kan aanvragen bij de gemeente die gaat plaatsen. 

 
6. Gebiedsbeheerder aan het woord  

a. Voortgang IUP-projecten 

Punt 4: aanpassing hofjes Wagenaarstraat bijna gereed. 
Punt 5: Renovatie Euterpelaan (= renovatie riolering Rossinistraat en 

realisatie extra parkeergelegenheid aan Willaertstraat). De 
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aanbestedingsprocedure is gestart. Voor bewoners is een informatie 

bijeenkomst geweest. Uit kostenoverweging wordt alleen het basisplan 
uitgevoerd. Parkeerplaatsen bij voormalige stroopwafelfabriek komen te 
vervallen. Joop informeert bewoners hierover. 

 
b. Actielijst 

Punt 117: openbare ruimte Vivaldistraat, aannemer maakt planning. 
Punt 118: snelheid/drukte Listzgaarde, Rien stuurt bewoner nog mail. 
Punt 123: weggedrag in Paganinistraat, nog geen conclusies van telling. 

Punt 126: vervanging hoofdwaterleiding. Bewoonster Gertruud Verbruggen 
komt met het idee na werkzaamheden het fietspad te verleggen tussen de 

bomenrijen, is veiliger voor de fietsers. Joop geeft aan dat er geen budget 
voor is. Een fietspad van die lengte kost al gauw 250.000 euro. Het 

beplantingsplan kost ca. 25.000 euro. De oude plantenstructuur wordt 
vervangen door een beter beplantingsplan. Joop stuurt het plan naar Rien. 
 

Els Mulders maakt een compliment over de vervanging van boomschors bij 
een speelplein bij haar in de buurt. Was binnen 3 dagen geregeld. 

 
Toelichting stand van zaken Slowcare  
Lucian van Heumen licht situatie bij het Elzeneindhuis toe. 

Inmiddels is financiering voor 85% rond met dank aan de provincie voor een 
lening. 15% wil men via crowdfunding/fondsen zien te verkrijgen. 

Eind oktober 2016 start verbouwing van de school naar 3 woningen die 
ruimte bieden voor 24 bewoners waarvoor ca. 40-50 begeleiders nodig zijn. 
Nu vindt er al dagbesteding plaats in twee gebouwen.  

De gymzaal maakt onderdeel uit van gehele plan en zal t.z.t. o.a. ook 
gebruikt worden voor dagbesteding. Gebruik door buurt is ook mogelijk. 

Lucian ervaart een zeer warm welkom door de buurtbewoners.  
Johan Juurlink verwijst naar beschikbaarheid van een filmpje “Sociale 
veerkracht van de samenleving” welke gebruikt kan worden tijdens de 

inspiratiemiddag “Ik en mijn wijk”. Voor informatie: gedeputeerde van de 
provincie Henri Schwinkels (Leefbaarheid en Cultuur). 
 

7. Verslag van 19 september 2016. 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 1 punt 6 het kunstwerk van mevrouw Bosmans: financiering is rond 

en planning kan verder worden aangepakt, locatie, bouwvergunning etc. 
Pagina 1 punt 7A Actielijst, slechte straatverlichting Paganinistraat: 

Johan Juurlink is van mening dat het hier ook gaat over de onveilige 
verkeerssituatie in de straat en dat dit onvoldoende is opgenomen in eerdere 
verslaglegging. Er is vastgesteld dat de verlichting voldoet aan de normen. 

Auto’s die de bocht binnendoor pakken, raken geregeld een lantaarnpaal. 
Voor een betere analyse van het verkeer zijn telslangen gemonteerd. De 

resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Joop licht de procedure toe. 
Resultaten van telling worden gestuurd naar de Wijkraad. Ter vergadering 
worden misverstanden in communicatie tussen betrokkenen benoemd en 

uitgesproken. Het blijft wachten op de resultaten van de telslangen. 
Pagina 2 punt 7b hekje rotonde Euterpelaan: gaat niet door, de locatie wordt 

dicht bestraat met rode tegels of straatstenen. 
 

8. Werkgroepen. 

A)  Wagenaarstraat (Rien van Boxtel namens Bart Hoes) 
     Loopt volgens planning. 
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B)  Midzomerfestijn (Els Mulders) 

     De werkgroep is gestart met 2 nieuwe leden voor het 10e festijn in 2017. 
C)  Buurtwerkt (Diana van der Steen) 
     Projecten zijn in behandeling. 

E)  Ontmoeten (Iemhof) (Elly Slegtenhorst) 
     Op 9-11 weer een bijeenkomst.  Nieuwe naam luidt “Huis in de wijk”.  

F)  Stand van zaken Sociaal Team (Rien namens Bart Hoes) 
     Start met een experiment “Huis in de wijk” bij de voormalige inloop aan  
     de Coornhertstraat. Op 5-12 sleuteloverdracht voor 1 jaar.  

G)  Nieuws vanuit “Proeftuin” (Rien van Boxtel namens Bart Bakker) 
     Hij heeft inmiddels 30 tal kwesties in behandeling. Binnenkort gaat men 

     over tot berekenen van het rendement van de verschillende acties. 
       

9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 
Rien meldt dat hij een bezoek heeft gebracht aan Tonnie Wittenberg. Het 
gaat weer goed met hem. Hij heeft geregeld dat de sfeerverlichting in week 

45 wordt gehangen en in week 2 van 2017 wordt opgeruimd.  
 

10. Mededelingen Rucrea “ Ik en mijn wijk”  
Kees van Vliet meldt het druk te hebben met de voorbereidingen van deze 
inspiratiemiddag. Is bedoeld om antwoord te geven op vragen die bij 

bewoners leven. Instellingen en verenigingen kunnen zich presenteren.  
 

11. Ingekomen en uitgegane post  vervalt. 
 

12. Rondvraag 

*  Het is Rien opgevallen dat de data van de wijkraadvergadering in de 
Rucreant ontbreken. Hij verzoekt deze op te nemen. 

*  Johan Juurlink heeft als vrijwilliger een vragenlijst ontvangen en heeft 
moeite met invullen door de uitgebreide vraagstelling over beschikbaarheid. 
Kees meldt dat hij vanuit Rucrea 2 maanden geleden mailing heeft verstuurd 

met vragenlijst enkel om een database op te schonen. Informatie wordt niet 
aan derden verstrekt. Johan heeft wel ingevuld maar koppelt veel zaken aan 

elkaar, hij uit zijn bezorgdheid. Daar is volgens Rien geen reden toe. 
*  Marjan de Rooij spreekt over een gevaarlijke verkeerssituatie bij het 
rijwielpad Heihoeksingel, komend vanuit Heesch. Is daar iets aan te doen? 

Rien geeft aan dat dit al is onderzocht zonder resultaat. Hij laat het nog eens 
onderzoeken. 

*  Gertruud Verbruggen verzoekt om een sluisje bij het pad dat naar de 
voormalige Elzeneind liep. Omdat locatie wat onduidelijk is, besluit Joop een 
keer samen met haar ter plekke de situatie te beoordelen. 

*  Kees van Vliet is het opgevallen dat er een toename is in afval/puin in de 
wijk. Is het een idee om een keer en container te plaatsen? 

Rien doet bewoners de suggestie aan de hand om het kringloopbedrijf te 
bellen zodat zij afval kunnen ophalen. Een container vergt goede organisatie 
en geeft veel kosten en alles moet dan gescheiden worden ingenomen. 

Voor gebundeld tuinafval kan men ook bellen naar de gemeente. 
De gemeente laat afval doordeweeks en in het weekend geregeld ophalen. 

 
Afscheid Gilta 

Gilta Vinck heeft besloten te stoppen bij de Wijkraad. Zij acht haar rol te 
gering en wil haar tijd en energie daarom liever aan ander vrijwilligerswerk 
besteden. Rien bedankt haar met overhandiging van een presentje. 
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13. Sluiting  

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


