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Verslag van de openbare vergadering Wijkraad 

Ruwaard d.d. 20 maart 2017 

Aanwezig Wijkraad: 

Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Els Mulders, Diana van der Steen, Gertruud 

Verbruggen, Eyup Yildiz, Elly Slegtenhorst, John Zomer. 

Bart Hoes (opbouwwerker OnsWelzijn), Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder) 

Wethouder Annemieke van de Ven 

15-tal bewoners  

Afwezig: Frank van Lent, Martin Bezemer en Gerrie Mulders 

1. Opening 

Voorzitter Rien van Boxtel opent de vergadering en heet een ieder 

welkom. 

 

2. Mededelingen 

Politie is niet aanwezig; Tonnie van Hooff is niet aanwezig om punt 8 

toe te lichten. 

Bart Hoes is jarig geweest en ontvangt namens de wijkraad felicitaties 

en een bos bloemen. 

Gertruud Verbruggen is op 9 maart officileel geinstalleerd als 

wijkraadlid en ontvangt hiervoor een bos bloemen. 

 

3. Spreekrecht bewoners 

Er zijn geen insprekers aangemeld. 

 

4. Vaststellen definitieve agenda 

Gebiedsbeheerder is nog niet binnen dus punt 7 zal worden behandeld 

wanneer hij arriveert. 

 

5. Politie 

Rien heeft de informatie doorgekregen van Mark Hoffman; Resultaten 

van het Medialab zijn nog niet bekend. 

Er gaat weer een golf van woninginbraken door de omgeving. 

Jeugdoverlast; in de Ruwaard is het betrekkelijk rustig, alleen in de 

Potgieterstraat blijft het rumoerig. 

In de 2de helft van april zal de nieuwe wijkagente actief gaan zijn 

binnen de wijk. Wijkraad hoort hier binnenkort meer over. 

Tonnie Wittenberg vraagt zich af wat te doen met de autowrakken die 

in de straat staan – dit kan worden gemeld via de politie. 

 

6. Verslag wijkraadsvergadering 20 februari 2017 

Pagina 2 – punt 8 – sectie C – staat 1 april moet zijn 19 april 18.30 uur 
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7. Gebiedsbeheerder aan het woord 

a. Voortgang IUP-projecten 

b. Actielijst  

Zie bijgevoegde actielijst  (aangepast 21 maart 2017) 

 

8. Plan constante begrazing door schapen op gedeelte waar tot 

vorig jaar schaapskudde kwam 

Zie bijgevoegde actielijst  pagina 2 (aangepast 21 maart 2017) 

 

9. Stand van zaken project GIDS en toelichting op vervolgstappen 

Marieke Bootsma (GGD) Hugo Heijnen (SEC) Sonja Haven 

(BrabantZorg) geven een presentatie inzake het 

stimuleringsprogramma GIDS en de lokale aanpak 

gezondheidsachterstanden. 

De presentatie is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. 

Els Mulders geeft aan dat zij zich kunnen presenteren op de 

promotiemarkt tijdens het Midzomerfestijn. 

Marieke Bootsma zal zich wat vaker laten zien tijdens de vergaderingen 

van de wijkraad om de voortgang te bespreken. 

 

10. Werkgroepen: 

a. Wagenaarstraat (Bart) 

Zie Actielijst punt 2 

b. Midzomerfestijn (Els) 

Alles loopt volgens planning. De Bouwploeg krijgen hun eigen shirts 

daardoor ook goede herkenbaarheid. 

c. BuurtwerkT (Diana) 

- Thorbeckestraat nog niets over gehoord. 

- Da Costastraat 19 april gaat het schuttingproject besproken worden 

- Plaatsing bloembakken Lisztgaarde gaat niet door 

d. Ontmoeten (Iemhof) (Els/Elly) 

Goede vergaderingen/gesprekken geweest. Architect heeft goed 

geluisterd naar de wensen van de toekomstige gebruikers en deze in de 

concept tekening ingetekend.  

28 maart wordt het Programma van Eisen bekend gemaakt en gaat de 

bal verder rollen. Jaren van gesprekken komen tot een eindpunt, er 

worden op dit moment grote stappen gemaakt. 

e. Stand van zaken Sociaal Team (Bart) 

Vanuit het Sociale Team geen mededelingen 

f. Nieuws vanuit “Proeftuin” (Bart) 

Op 19 april is er een grote manifestatie in Utrecht waarin de Proeftuin 

de R uwaard ter sprake brengt. 

a.s. donderdag 23 maart is er een podiumbijeenkomst in het 

gemeentehuis waarbij de Proeftuin ook ter sprake komt. 
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11. g. Ons Huis van de Wijk (Elly) 

Ons Huis van de Wijk heeft van Oss Innoveert een bedrag van 7500€ 

gekregen en Ons Huis heeft dit mogen “verdedigen” tijdens een 

manifestatie op 22 februari in de Pauluskerk. Ons Huis heeft dat met 

dat met veel “joie de vivre” gepresenteerd. 

Er zijn gesprekken geweest met beheerstichting Iemhof, Rucrea, 

wijkraad en Ons Huis over het een op een overbrengen naar de nieuwe 

Iemhof. 

 

12. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden 

Wethouder van de Ven heeft een gesprek gehad met 3 studenten van 

Avanz inzake Integrale veiligheidskunde; onderwerpkeuze is de 

Ruwaard. 

 

13. Mededelingen Rucrea 

Dat de wijkraad en de stichting met de neus op 1 lijn zitten wordt door 

Rucrea als prettig ervaren 

 

14. Ingekomen en uitgegane post 

Ingekomen stuk Hendriks projectontwikkeling inzake start 

werkzaamheden “De Kwekerij”. Rien deelt de vergadering mede dat er 

asbest is gevonden. 

 

15. Rondvraag 

Tonnie Wittenberg deelt mee dat de brandblussers weer gekeurd gaan 

worden en deze of worden vervangen door nieuwe of door een 

keurmerk worden voorzien. 

Paul van Boxtel heeft posters voor het evenement van Rucrea – het 

paaseieren zoeken van 9 april a.s.. 

Paul van Boxtel biedt de Proeftuin aan om een stukje te kunnen 

plaatsen in de Rucreant van april inzake de podiumbijeenkomst. 

 

16. Sluiting 

Rien hamert de vergadering af om 21.30 en biedt een ieder aanwezig 

een drankje aan in de bar. 

 

Volgende vergadering 24 april a.s. 

 

 


