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Verslag van de openbare vergadering  

Wijkraad Ruwaard d.d. 16 april 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), Sandra de Veer en Niels de Lange (wijkagenten), 
Quintin Michielsen en Joop de Groot (gebiedsbeheerders), Annemieke v.d. Ven 
(wethouder), vertegenwoordigers Brabant Wonen, Gerrie Mulders (notulist), 
Frank van Lent, Diana v.d. Steen, Ed van Gessel en Rien van Boxtel, 
vertegenwoordigers Rucrea en veel bewoners van de Ruwaard. 
 
Afwezig met bericht: Peggy Mulderij (wijk coördinator) 
 
 
1. Opening 

Elly Slegtenhorst opent de vergadering en overhandigt symbolisch de 
voorzittershamer aan Jose die de vergadering verder zal voorzitten.  
 

2. Mededelingen 
* Per 25-5-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
   van toepassing. Er moet anders worden omgegaan met mailadressen en  
   lijsten met namen. Aanwezigen kunnen hun mailadres achterlaten om de 
   agendastukken te ontvangen. Onderaan de lijst is uitleg gegeven. 
* Toespraak van de wethouder 
   Ze heet de nieuwe wijkraad van harte welkom en wenst de leden veel  
   succes met alle activiteiten en ze hoopt op een scherpe en kritische blik. 
 

3. Voorstellen nieuwe wijkraadsleden en hun aandachtsgebieden 
De nieuwe en reeds zittende leden stellen zich opnieuw voor. De nieuwe 
wijkraad is vanaf 1 april 2018 actief in het ambt. De formele installatie vindt 
later plaats. Ieder krijgt eigen taken/aandachtsgebieden/functie: 
Voorzitter: José van Hooft 
Plaatsvervangend voorzitter: Erik Kuijvenhoven 
Penningmeester: Els Mulders  
Plaatsvervangend penningmeester: Mariska van Hoorn 
Secretaris: Nico Scholte 
Secretaresse: Elly Slegtenhorst  
Algemeen lid: Gertruud Verbruggen 

 
4. Spreekrecht bewoners 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

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

6. Politie door Sandra de Veer en Niels de Lange 
De wijkagenten geven een opsomming over de maand maart 2018. 
Er waren 6 woninginbraken waarvan een uitgevoerd met de zogenaamde 
“babbeltruc”. Graag opletten op dit soort praktijken en verdachte situaties 
altijd melden. Op 15 maart was er een overval op Domino’s. In verband 
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hiermee is reeds een aanhouding gedaan. Er is 1 voertuig ontvreemd en er 
waren 2 auto-inbraken. Er zijn 3 fietsen gestolen en er waren wat meldingen 
over overlast door jeugd. Er is een doorstart gemaakt van activiteiten rond 
buurtpreventie. Op 15, 22 en 29 mei zijn hiervoor bijeenkomsten. 
 

7. Gebiedsbeheerders  

De gebiedsbeheerders geven een overzicht van activiteiten. 
Dagelijks Onderhoud: 
*  Aanleg groenvlakken hoek Verdistraat-Vivaldistraat (Operatie Steenbreek); 
*  Afroven bermen componistenbuurt (voor betere afwatering); 
*  Afkoppelen Vivaldistraat (aan zijde van watergang kolken verwijderen en  
    hemelwater in de berm laten infiltreren); 
Projecten 2018: 

*  Verdistraat (doortrekken fietsstraat en vervangen bomen); 
*  Bosplantsoen Euterpelaan (opknappen plantsoen/afkoppelen hemelwater); 
*  Faunapassage Cereslaan; 
*  VOP Schaepmanlaan (vervanging besturing verkeerslichten bij zebra).  
Derden 

*  Watertransportleiding Cereslaan (Brabant Water gaat in zuidelijke richting 
    de watertransportleiding vervangen). 
 
Verdere informatie: 
De beplanting van Parottia’s aan de Joost v.d. Vondellaan zijn vervangen 
door de Cotinus Coggygria (Pruikenboom). In de Rossinistraat zijn de bomen 
geplant en is project afgerond. In het kader van “Operatie Steenbreek” zijn 
boomvakken vergroot. Belijning blauwe zone winkelcentrum De Ruwert wordt 
binnenkort opnieuw aangebracht. 
 
Op vragen antwoordt de gebiedsbeheerder dat het niet nodig is woningen van 
Brabant Wonen af te koppelen. Rucrea wil in de Rucreant meer praktische 
informatie opnemen over de verschillende werkzaamheden. Copy is welkom. 
Bewoner Rien geeft aan dat de struikjes aan de Heihoeksingel worden 
overwoekerd door onkruid. Er gaat een melding uit naar de opzichter. 
Er ontstaat wat onduidelijkheid over het wel of niet aanwezig zijn van een 
camera bij de verkeerslichten bij de Ministerhof. Vanwege de ouderen die 
oversteken, is lang groen wenselijk. De gebiedsbeheerders krijgen een 
compliment voor het verplaatsen van bomen en aanleggen van bollenvelden. 
 

8. Verslag Wijkraadsvergadering 15 januari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 

9. Werkgroepen. 
A)  Midzomerfestijn  
     Er zijn werkgroepavonden georganiseerd met vrijwilligers en er zijn 
     gesprekken gevoerd met het Gilde over hun route en dergelijke. 
B)  BuurtWerkt   
     Geen mededelingen op dit moment. 
C)  Ontmoeten (Iemhof)  
      Er is weer overleg geweest. Er lijkt meer geld nodig te zijn. Met name 
      de beheerstichting is bang voor een niet-sluitende exploitatie op lange 
      termijn. Betrokkenen geven aan dat het frustrerend is omdat de  
      begeleiding door de gemeente te wensen over laat. Er is al 6x een  
      nieuwe begeleider toegewezen. De gemeente is aan zet. 
D)  Stand van zaken Sociaal Team  
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     Op 13 juni is het weer buitenspeeldag.  
     Op 9 mei organiseert het SEC de opening van de wandelroute Hartje  
     Ruwaard. Er staan op de route infopaaltjes met een QR-code, te  
     gebruiken met een mobieltje. Studenten geven hierover uitleg.  
E)  Huis van de wijk  
     Elke maandagmiddag is er inloopspreekuur gericht op werk/inkomen en  
     is een adviseur van de Sociale Raad aanwezig. Medewerkers van het 
     SEC en Interzorg werken daar op woensdag van 09.00 tot 11.00 uur. 
      

10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden  
Geen bijzonderheden te melden. 
 

11. Mededelingen Rucrea 

* Werken aan een beleid in het kader van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
   ook Rucrea moet rekening houden met de nieuwe wet AVG (zie punt 2). 
* Organiseren themabijeenkomsten gericht op preventie en veilig wonen,  
   denk hierbij aan brandpreventie en inbraakpreventie. 
* Werken aan een communicatieplan, van en tussen alle instellingen. 
 

12. Ingekomen en uitgegane post  
Zie de lijst. 
 

13. Afsheid oud wijkraadsleden 

Tijdens de vergadering wordt formeel afscheid genomen van wijkraadsleden 
Diana v.d. Steen, Ed van Gessel en Rien van Boxtel die met ingang van april 
geen deel meer uitmaken van de wijkraad. Els Mulders spreekt een mooi 
dankwoord voor ieder van hen die uiting geven van enorme waardering voor 
hun betrokkenheid, enthousiasme, initiatieven en samenwerking en 
jarenlange inzet voor de wijk en overhandigt bloemen en een cadeaubon. 
 

14. Rondvraag 

���� Wijkbus 
De wijkbus rijdt op Koningsdag de normale vrijdagroute. 
���� Verkeersonveilige situatie 
Mariska meldt dat hier sprake van is bij tankstation Shell Hanex de Ruwaard. 
Graag melden via de website van gemeente Oss. 
���� HIER Klimaatstraatfeest 

Bewoners van Schrijverskwartier zijn 7e geworden. 
���� Kunstwerk bomen  
Deze waren vernield maar zijn terug in de DaCostastraat, iets andere opzet. 
���� Gebouw Scheppingskerk 
Er gaan geruchten over verkoop van het pand dat nu in gebruik is als een 
herinneringshuis. Dit blijkt niet correct te zijn. Huur is 1 jaar doorgeschoven. 
���� Rattenplaag in de wijk 
Een bewoner informeert wat er wordt gedaan aan de rattenplaag in de wijk. 
De plaag is ontstaan door verzakking van riolering. De riolering is vervangen 
en het project is bijna afgerond. Graag melden bij de gemeente. De 
gebiedsbeheerder meldt dat de gemeente dit in behandeling geeft bij het 
KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen). Hij informeert de wijk 
coördinator over deze ernstige situatie in de wijk. 
Ongediertebestrijding is bereikbaar via de site van de gemeente Oss, 
bellen naar 0317-419660 of mailen naar info@kad.nl.  
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15. Sluiting  

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

 


