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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad 

Ruwaard d.d. 24 april 2017 
 

Aanwezig Wijkraad: 
Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Eyup Yildiz, Elly Slegtenhorst, 

Gertruud Verbruggen en Martin Bezemer. 
Tevens Frank van Lent (wijk coördinator), Joop de Groot (gebiedsbeheerder) 
Bart Hoes (opbouwwerker Ons-Welzijn), Bart Bakker (Proeftuin) 

en Gerrie Mulders (notulist) 
 

Afwezig: stagiaire John Zomers en Diana van der Steen (Wijkraad) 
 
1. Opening 

Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2. Mededelingen 
Sandra v.d. Veer is de nieuwe wijkagent. Rien meldt dat Tonnie Wittenberg 
weer in het ziekenhuis is opgenomen, gaat al beter, hij doet de groeten. 

 
3. Spreekrecht bewoners 

Mevrouw Van Hoek en bewoners van Vivaldistraat zijn niet blij met de 
drempel die zorgt voor een onveilige situatie. Met wethouder Wagemakers 
zijn afspraken gemaakt zonder resultaat. Vraag is of de wijkraad kan 

bemiddelen. Rien zegt toe het te bespreken met de gemeente. 
 

4. Vaststellen definitieve agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Politie 
Wijkagent Martin is verhinderd op maandag. Cijfers zijn aan Rien verstrekt. 

Er is vergelijking gemaakt met cijfers uit dezelfde afgelopen 4 weken in 2016. 
*  inbraken 2017: 2x  (in 2016 1x) 
*  diefstal bromfiets/snorfiets: 4x  (in 2016 7x) 

*  vernielingen 1 minder dan in 2016 
*  melding van geweld 1 meer dan in 2016 

*  jeugdoverlast 3 minder dan in 2016. 
 

6. Gebiedsbeheerder aan het woord (Joop de Groot) 
a. Voortgang IUP-projecten (zie lijst) 
Renovatie Euterpelaan Noord is gestart. 

b. Actielijst 
2.  Groenstrook Wagenaarstraat tussen woningen/water: 

is gereed voor de buitenspeeldag. 
3. Bewoner Listzgaarde over snelheid en drukte: 
wordt binnenkort nog eens besproken met de nieuwe wijkagent. 

5. Oplossing verkeersprobleem Poolster: 
De gele streep is verlengd, dat vindt gemeente voorlopig voldoende. 

6. Oneigenlijke activiteiten parkeerplaats Vondellaan: 
was ook opslagplaats Brabant Water, is allemaal verwijderd. 
8. Iemhof: 

De plannen zijn rond, zie www.wijkderuwaard.nl voor meer info. 
10. Kunstwerk in Elzeneindpark: 

De kunstenaar heeft zijn opdracht ingetrokken. Wordt opnieuw bekeken. 
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Gebiedsbeheerder aan het woord (zie lijst) 
1. Brabant Water: 
Beplanting is zeer dun aangebracht. Om verschillende redenen is besloten tot 

huidige beplanting. Er zijn ook te weinig groenblijvende planten gezet. Joop 
neemt mee in plan voor verdere aanplant najaar 2017. 

Rien merkt op dat tussen de rotonde en het spoor 1 doorkijken niet is 
aangeplant. Joop vraagt na wat daar reden van is en bericht erover.  
2. Schapenbegrazing: 

Joop reikt een plattegrond uit met daarop het nieuwe begrazingsgebied. 
Er is een stuk grond bijgekomen. Er komt deels een afrastering van kastanje 

houten paaltjes en een deel is van schapengaas. Op verzoek laat hij 
uitrekenen wat de meerkosten zijn om in plaats van het schapengaas ook 

kastanje houten paaltjes te plaatsen. Info volgt. 
 

7. Verslag van 23 januari 2017 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 2: Bart Bakker meldt dat bij de manifestatie op 19 april 2017 in 

Utrecht, de Proeftuin de enige workshop was waarbij de bewoners zelf hun 
verhaal kunnen doen. Verslag volgt in de Rucreant. 
 

8. Toelichting “Proeftuin” (hoe kunnen we de zorg zo efficiënt regelen 
binnen onze wijk 

Bart Bakker is werkzaam voor Proeftuin Ruwaard. Hij geeft een presentatie 
over het anders denken, doen en organiseren aan de hand van enkele 
praktijkvoorbeelden. De proeftuin is opgehangen aan 4 hoofdlijnen, anders 

samenwerken, actieve burgers, flexibel financieren en steunende systemen: 
*  een wijkbewoner dient (samen met begeleiding) casus in bij proeftuin; 

*  indiener plant een multidisciplinair overleg (MDO) met alle relevante  
    partijen dus incl. wijkbewoner en proeftuin; 
*  tijdens casusbespreking wordt het plan vanuit de vraag van de bewoner  

    ingevuld; ik wil – ik kan – ik heb nodig; 
*  de proeftuinoplossingen die wijkbewoner samen met professionals  

    bedenken wordt uitgevoerd; 
*  er wordt per casus een micro-analyse gemaakt op mens en euro  
   (maatschappelijk rendement). 

Voor aanmelden kwesties Proeftuin: B.bakker@oss.nl  
Voor meer informatie: www.proeftuinruwaard.nl 

Andere wijken hebben belangstelling, hoeven niet te wachten maar zijn nog 
wat afwachtend omdat het nieuw is en nog te ver weg is voor hen. 
 

9. Werkgroepen. 
A) Wagenaarstraat (Bart Hoes) 

    Weinig animo voor bijeenkomst. Het speeltuintje wordt wel aangepakt. 
B) Midzomerfestijn (Els) 
    Voorbereidingen lopen super. Kijken zelfs verder vooruit nu subsidies  

    minder worden, samen met Wijkraad en Rucrea. 
C) BuurtwerkT (Gertruud) 

    Bijeenkomsten in Da Costastraat over schuttingproject krijgt meer vorm. 
D) Ontmoeten Iemhof (Elly/Els) 

    Plannen zijn rond. Wordt getoetst aan financiële haalbaarheid. Gemeente  
    Oss moet uiteindelijk beslissing nemen. Er gaat een gerucht dat  
    bewoners hun kamers uit moeten om plaats te maken voor de nieuwe  

    Iemhof. Dit is niet helemaal correct. Alle bewoners zijn geïnformeerd.  
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    Er is wel sprake van kleine verschuiving van bewoners binnen Sterrebos.  

    In het programma van eisen Iemhof is niets opgenomen over De Deel. 
    Huis van de toekomst: 
    Het Huis van de wijk is iets tijdelijks. Gebruikers gaan bij belangstelling  

    over naar de nieuwe Iemhof. Het is nooit bedoeld als blijvend. 
E) Stand van zaken Sociaal Team (Bart Hoes) 

    In Geffen vindt binnenkort een zorgmarkt plaats. 
    Het Sociaal Team daar wordt verder uitgebreid. 
F) Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart Bakker) 

    Zie verslag agendapunt 8. 
G) Huis van de Wijk (Elly) 

    Met Pasen was er een succesvolle paasbrunch voor bewoners van hofjes 
    Van Veldekestraat, deelname 20 – 25 personen.  

     
10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 

Bart Hoes: in Ruwaard doen 5 straten mee aan de straatspeeldag. 

Els Mulders: vrijwilligers van Wijkraad en Stichting Midzomer hebben 
deelgenomen aan een AED-cursus. Iedereen is geslaagd. 

Landerij van Tosse is genomineerd voor Brabant Stijlprijs. Iedereen kan 
3x stemmen via internet. 
Gertruud Verbruggen: het Schrijverskwartier heeft 2e prijs  gewonnen  

van Klimaatstraatfeest. De gewonnen 2000 euro gaan naar SlowCare. 
 

11. Mededelingen Rucrea (Paul van Boxtel) 
Op 21 mei vindt de jaarlijkse fietstocht plaats.  
Er is een nieuwe website www.Rucrea.nl (Rucrea Wij(k) de Ruwaard). 

 
12. Ingekomen en uitgegane post 

Als je belangstelling hebt een poststuk in te zien, kun je mailen naar 
wijkraadruwaard@gmail.com. 
Johan Juurlink informeert naar aanpassen bomenstructuur Hermelijnedreef/ 

Wezelgang. Joop geeft aan dat bewoners een petitie hebben gehouden en dat 
op 2 bijeenkomsten afspraken zijn gemaakt.  

 
13. Rondvraag  

Hans Pennings van Sint Sebastiaan Gilde Oss vraagt of zij volgend jaar voor 

de organisatie van een grote gildedag gebruik mogen maken van het 
Elzeneindpark. Het idee wordt enthousiast ontvangen, eventueel combineren 

met andere evenementen in het park. 
Rien van Boxtel merkt op dat men nog steeds vrijwilligers zoekt voor de 
wijkbus. De wijkbus blijft nog zeker 3 jaar rijden. 

 
14. Sluiting  

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


