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Verslag van de openbare vergadering  

Wijkraad Ruwaard d.d. 14 mei 2018 
 
Aanwezig Wijkraad: 
José van Hooft, Els Mulders, Elly Slegtenhorst, Gertruud Verbruggen, Nico 
Scholte, Mariska van Hoorn en Erik Kuijvenhoven 
 
Tevens aanwezig: 
Bart Hoes (opbouwwerker), Peggy Mulderij (wijk coördinator), Sandra de Veer  
en Niels de Lange (wijkagenten), Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder),  
Gerrie Mulders (notulist), vertegenwoordigers Rucrea en  
veel bewoners van de Ruwaard. 
 
 
1. Opening.  

Voorzitter José van Hooft opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2. Mededelingen 

De voorzitter feliciteert Mariska van Hoorn met haar komende verjaardag. 
Peggy Mulderij is voor het eerst bij de vergadering aanwezig. Zij is de nieuwe 
wijkcoördinator en zij stelt zich kort voor aan de aanwezigen. 
 

3. Spreekrecht bewoners 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

4. Vaststellen definitieve agenda. 
Aan de agenda wordt punt 8F toegevoegd: buurtpreventie. 
 

5. Politie aan het woord 
De politie geeft informatie van 6 april tot 14 mei 2018: 
*  er is een toename in auto-inbraken; 
*  er is 1 auto en 1 bromfiets gestolen; 
*  er is een toename in meldingen van overlast (10x) waarbij 7x ontvangen 
    van dezelfde bewoner uit ’t Woud; 
*  er is 1 boom ontvreemd uit het park. 
 

6. De gebiedsbeheerders aan het woord 

De gebiedsbeheerder geeft informatie: 
*  Bloembollen Heihoeksingel 
    Vanwege magere aanplant is besloten in het najaar bollen bij te planten. 
*  Speeltuintje Tollenstraat 
    Een bewoonster heeft hiertoe initiatief genomen. Vanuit het project 
    BuurtwerkT gaat Gertruud deze aanvraag bespreken met de bewoonster. 
*  Operatie Steenbreek 
    Op 23 juni is er een 1e actie voor meer groen: wie op die dag bij een  
    tuincentrum een tegel inlevert, krijgt hiervoor een gratis plant. Deelname  
    door de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.     
    Het idee wordt geopperd deze operatie tijdens het Midzomerfestijn onder 
    de aandacht van bewoners te brengen. De gebiedsbeheerder gaat het  
    intern bespreken en geeft door of ze hiervoor aanwezig zijn op het festijn. 
*  Trottoir Verdistraat/Vivaldistraat 
    Het trottoir wordt versmald en er worden 2 plantvakken aangebracht. 
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7. Verslag Wijkraadsvergadering 16 april 2018 

Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 2: VOP (VerkeersOversteekPlaats) Schaepmanlaan 
Bewoner Rien wacht nog op antwoord over de vraag in de vorige 
vergadering, of er een camera aan is gekoppeld. De gebiedsbeheerder 
heeft hier geen antwoord op en komt er later op terug. 
 

Pagina 3E: Huis van de Wijk 
Opbouwwerker Bart geeft aan dat ook hij op maandagochtend voor bewoners 
aanwezig is in het Huis van de Wijk, van 09.00 – 11.00 uur. 
Tevens nieuw in de Ruwaard: Ruwaard Vitaal Spreekuur. Het SEC (Sport 
Expertise Centrum) is aanwezig op woensdagochtend in het Huis van de Wijk 
en op donderdagmiddag in Wijkcentrum D’n Iemhof (sterrebos 48). 
Het SEC is bereikbaar per e-mail: Michelle@sport-expertise-

centrum.nl 
 

8. Werkgroepen. 
A)  Midzomerfestijn  
     Met het Gilde is alles nu goed doorgenomen en voorbereidingen zijn in 
     volle gang. Rucrea vraagt of er voldoende promotie wordt gegeven aan 
     de aanwezigheid van het Gilde. Zie hiervoor facebook en internet. 
     Een artikel in de Rucreant is mogelijk mits ze zelf copy aanleveren. 
     Het Gilde maakt een eigen programmaboekje voor de wedstrijden. 
B)  BuurtwerkT   
     Zie bijlage bij dit verslag. Er zijn een paar aanvragen in behandeling. 
     Rucrea ziet graag meer bekendheid voor de activiteiten van BuurtwerkT. 
     Via de site van Rucrea/Wij(K)deRuwaard kunnen bewoners meer  
     lezen over BuurtwerkT (WWW.Rucrea.nl/buurtwerk/). 
     De gebiedsbeheerder vult dit aan met een andere informatiebron: 

     www.participatiekaart.nl. Deze participatiekaart geeft een overzicht  
     van participatie-initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. 
     Ben je trots op jouw initiatief? Meldt je aan en plaats het op de kaart. 
C)  Ontmoeten (Iemhof)  
     Geen nieuws. 
D)  Stand van zaken Sociaal Team  
     Op 4 juni wordt het nieuwe kantoor van Ons Welzijn geopend. 
     Het adres van Ons Welzijn is Schadewijkstraat 6, 5348 BC OSS.  
     Het mailadres is: communicatie@onswelzijn.nl. 
     Op 9 mei jl. is de Wandelroute “Hartje Ruwaard” officieel geopend. 
     Het is een interactieve wandeling door de wijk met behulp van QR-codes 
     die men met een smart phone kan scannen. Voor wie geen smart  

     phone heeft, is de informatie en een boekje te vinden op: 
     WWW.sport-expertise-centrum.nl 
     De Wijkraad heeft geconstateerd dat de borden met QR-stickers soms 
     op verkeerde plaatsen staan, ook buiten de route. De gebiedsbeheerder 
     is hiervan op de hoogte en er zijn al plannen dit te verbeteren. 
E)  Huis van de wijk  
     Geen nieuws te melden. 
F)  Buurtpreventie 
     Er worden 3 informatie-avonden georganiseerd voor bewoners. 
     Er is een facebookpagina geopend voor meldingen. Helaas hebben niet 
     alle bewoners toegang tot facebook. Het is momenteel niet duidelijk of 
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     en hoe deze bewoners de informatie kunnen krijgen. De facebookpagina 
     is een aanvulling op reeds bestaande WhatsApp Buurtgroepen. 
 

9. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden.  
*  Uitbreidingsplannen Elkerlyc 
    De voorzitter heeft een bewonersavond bijgewoond om mee te praten over  
    uitbreidingsplannen van de speeltuin. Het getoonde ontwerp is ingetrokken  
    na bezwaar van bewoners. Er komt een nieuw voorstel. 
 

10. Mededelingen Rucrea 
* Communicatieplan 
   Rucrea neemt initiatief voor een communicatieplan rond de Proeftuin. 
   Ze willen een zelfstandig bewonersplatform Wij(k)deRuwaard (website 
   waar alle instanties worden genoemd). 
* Gezinsfietstocht 
   Deze vindt plaats op zondag 27 mei 2018. 
* Info-avond gasloos 
   Op 5 juni is er een informatieavond met het thema: Woningen energie 
   neutraal met spreker Cor Veroude. 
 

11. Rondvraag 

Om het Midzomerfestijn financieel gezond te houden is het idee ontstaan 
voor een sponsoractie: Vriend van het Midzomerfestijn. Deelname is mogelijk 
voor 15 euro per jaar. Binnenkort meer informatie. 
 

12. Sluiting  

José sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een afsluitend drankje 
waarbij de nieuwe regeling is dat de Wijkraad 1 consumptie per persoon 
aanbiedt. 
 
Volgende vergadering is op 10 september 2018 

 


