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Verslag van de openbare vergadering  
Wijkraad Ruwaard d.d. 18 maart 2019 
 
Aanwezig Wijkraad: 
José van Hooft (voorzitter), Elly Slegtenhorst, Gertruud Verbruggen,  
Els Mulders en Erik Kuijvenhoven 
 
Tevens aanwezig: 
Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder), Bestuur Rucrea, Peggy Mulderij (wijk 
coördinator), Bart Hoes (opbouwwerker), Gerrie Mulders (notulist), en veel 
bewoners van de Ruwaard.  
 
Afwezig met bericht: 
Mariska van Hoorn (wijkraad), Niels de Lange en Sandra de Veer (agent) en  
Rob van Dorst en Jacky Relouw (Brabant Wonen), Kees van Geffen (wethouder) 
 
1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen van harte welkom.  
Speciaal welkom voor vertegenwoordigers van partij Voor De Gemeenschap. 
 

2. Mededelingen. 
* Fatality festival 
   Er zijn bezwaarschriften ingediend. Uitspraken van de adviescommissie: 
   2 bezwaren zijn niet ontvankelijk verklaard en 7 bezwaren zijn ongegrond 
   verklaard omdat ze niet tot andere inzichten zouden leiden. 
* Herbestemming gymzaal Slowcare 
   De Wijkraad en Wijkstichting overleggen gezamenlijk over herbestemming. 
* College B&W bezoek Ruwaard 
   Op 1 april bezoekt het college de Ruwaard.  
* Overleg over groenstrook Heihoeksingel 
   Er is een plan gemaakt en dit wordt binnenkort besproken met bewoners. 
* Overgang oude/nieuwe Iemhof 
   De Wijkraad heeft kennis gemaakt met de kwartiermaker. Binnenkort 
   komt deze in de vergadering een toelichting geven. 
 

3. Spreekrecht bewoners 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

4. Vaststellen agenda 
De volgorde wordt iets aangepast. 
 

5. Politie aan het woord 
Informatie ontvangen van de politie (maart 2019 red.) 
*  3 woninginbraken geweest (Verdistraat, Strausslaan en Chopinlaan); 
*  1 overval bij Suncare aan Euterpelaan; 
*  1 straatroof (dreiging tot afgifte schooltas); 
*  2 auto-inbraken (diefstal invalidekaart en diefstal kentekenplaat); 
*  diverse meldingen van overlast door jeugd 
*  2 brandstichting auto. Politie verzoekt extra alert te zijn.  
Heeft u de politie iets te melden: Bel nummer 0900-8844. 
Spoed? Bel dan 112. 
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6. Stand van zaken rondom het Tiny Forest bij de kinderboerderij 
Dit onderwerp komt te vervallen. Inmiddels is het forest aangeplant. 
 

7. Liselore Burgmans Projectleider/Landschapsarchitect 
Liselore vertelt over een co-productie van Gemeente Oss met Stichting 
Landschapsbeheer/Arboretum & natuurbeleving Geffen en Landschapsbelang 
Maasdonk ter besteding van ontvangen subsidie door Groenfonds Geffen. 
De werkgroep Visie Geffen/Oss en gemeente Oss hebben een lijst opgesteld 
van ca. 40 projecten die langzaam aan worden uitgevoerd. In de lijst onder 
andere Voedselbos, Afwaardering landbouw, Natuur op Erven, Beheer natuur 
en landschap, Poelenplan, Waterloop, Vleermuiskelder, Ecologische bermen, 
Uitbreiding Arboretum, Kindernatuurroutes, Grondaankopen, Bomen- 
belevingsfietsroute, Landschapselementen: poelen, struweel, waterloop, 
bloemrijke akkerranden kruiden- en bijenplanten. 
Bart Hoes verzoekt kinderwandelpad mee te nemen in de verdere plannen. 
De vergadering geeft nog het signaal af dat de fietsstraat in Geffen niet 
goed door loopt en vraagt dit te verbeteren voor de fietsers. 
 

8. Verslag wijkraadvergadering 21 januari 2019 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 3: punt 13:  
Riolering vervanging en afkoppelen hemelwater o.a. in de Van Hogendorp- 
laan en Van Heemstrastraat is NIET dit jaar maar pas volgende jaar. 
 

9. De werkgroepen 
A. Midzomerfestijn (Els) 
    Vrijwilligers zijn gestart met knutselavonden voor het festijn. 
    De werkgroep zoekt dringend bouwploegmedewerkers. 
    Voor alle vaste onderdelen zijn voorbereidingen in volle gang. 
B. BuurtWerkt (Gertruud en Erik) 
    Er zijn momenteel 2 projecten en er is een nieuwe aanvraag ontvangen: 
    *  project in de Staringstraat 
    *  project in de Anna van Bijnenstraat. 
C. Buurtpreventie (Gertruud en Mariska). 
    Er is overleg geweest met alle coördinatoren van de Whatsapp groepen en 
    loopgroepen. Alle deelnemers van de whatsapp groepen krijgen mail met  
    huisregels, ook om te voorkomen dat coördinatoren onnodig privé worden 
    benaderd. Gertruud, Erik en Mariska zijn groepsbeheerders. Meeste  
    loopgroepen hebben voldoende deelnemers, eentje is wat onderbezet. 
 
Een bewoner geeft aan dat juist daar waar onderbezetting is in de buurt- 
preventie, oudere bewoners zich niet veilig voelen door overlast van jeugd. 
Dit speelt met name in de Dam van Maasdamstraat, bij brandgangen.  
Bart meldt dat daar een whatsappgroep bestaat, daar kan men aansluiten. 
Dit soort overlast kan men melden bij politie: 0900-8844 of 112. 
 

10. Stand van zaken SlowCarepad door Erik en Gertruud 
Inmiddels is op 2 zaterdag druk gewerkt aan de bouw van het pad. Naast 
professionals waren er ook vrijwilligers. Vanuit NL Doet hebben ook 
vrijwilligers meegeholpen. Fijne ontvangst en goede sfeer. 
 

11. Rucrea aan het woord 
*  Workshopdag in maart 
    inschrijvingen zijn binnen, 96 unieke deelnemers, 146 workshops. 
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*  Informatiebijeenkomst Gezond en Taalvaardig 
    Op 25 maart komt Stichting Lezen & Schrijven spreken over hoe het is 
    om laaggeletterd te zijn (niet zo goed kunnen lezen en schrijven). 
 

12. De wijk professionals aan het woord 
Bart Hoes (opbouwwerker): 
*  er zijn plannen voor een moestuin omgeving Anna van Bijnenstraat; 
*  in Geffen is door samenwerking tussen GGD en Geffen Zorg een bijeen- 
    komst geweest over eenzaamheid bij ouderen. De theatervoorstelling 
    is druk bezocht met na afloop ruimte om te praten met een professional. 
Bewoner Johan stelt de vraag wat een mantelzorgmakelaar doet, een nieuwe 
term die hij ergens heeft gelezen. Dat is een persoon die bekijkt welke zorg 
iemand nodig heeft en hoe hierin kan worden voorzien. Denk bijvoorbeeld 
aan buren of familie. Tevens maakt zo iemand personen er op attent dat 
datgene wat zij gewoon vinden om te doen, wel eens mantelzorg kan zijn. 
 
Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder): 
*  Verdistraat wordt ook een fietsstraat, gereed nog voor de zomer. 
*  Anna van Schuurmanstraat/Van Veldekestraat parkeerplaatsen en rijbaan 
    krijgen nieuwe bestrating en afkoppeling hemelwater. 
*  Na ontvangen klachten over het losloopterrein bij Heihoeksingel, is  
    besloten dit terrein in week 14 volledig te omheinen. 
 
Els (Wijkraad): 
Wijkraad en de gemeente maken samen plannen voor een kabouterpad bij de 
Geffense Bossen.  
 
Peggy Mulderij (wijk coördinator): 
Het succes van de Ruwaard buurtpreventie wordt deze maand besproken in 
de raadsinformatie avond.  
 

13. Rondvraag 
Een bewoner brengt vervanging van riolering ter sprake. Momenteel veel 
vervanging bij huurwijken. Hoe zit dit elders in de wijk. Blijkt dat vervanging 
geschiedt op basis van inspecties en de technische noodzaak, gebaseerd op 
een afschrijvingstermijn van 60 jaar. 
 
Bewoner Ad meldt veel positieve ontwikkelingen in de verkeerssituatie bij 
Nutsschool Hertogin Johanna. Maar, situatie nog niet ideaal. Ouders zetten 
nu de auto in een groenstrook in de Treubstraat met als gevolg veel modder. 
Quintin geeft het door aan de werkgroep voor extra handhaving en als dit 
niet werkt, eventueel fysieke maatregelen. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. Iedereen bedankt voor aanwezigheid en 
inbreng. Zij stelt voor gezellig af te sluiten met een drankje. 
 


