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Verslag van de openbare vergadering  
Wijkraad Ruwaard d.d. 21 januari 2019 
 
Aanwezig Wijkraad: 
José van Hooft (voorzitter), Elly Slegtenhorst, Gertruud Verbruggen,  
Els Mulders en Erik Kuijvenhoven 
 
Tevens aanwezig: 
Quintin Michielsen en Bert Jansen (gebiedsbeheerder), Sandra de Veer (agent), 
Bestuur Rucrea, Peggy Mulderij (wijk coördinator), Gerrie Mulders (notulist), 
Kees van Geffen (wethouder) en veel bewoners van de Ruwaard.  
 
Afwezig met bericht: 
Nico Scholte, Mariska van Hoorn (wijkraad), Niels de Lange (agent), Bart Hoes 
(opbouwwerker) en Rob van Dorst en Jacky Relouw (Brabant Wonen). 
 
 
1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen van harte welkom.  
 

2. Mededelingen 
De Wijkraad zet in 2019 verder in op het versterken van de communicatie 
met de wijk met kernwoorden gezamenlijkheid en zichtbaarheid. De leden  
willen meer contact met bewoners, scholen en kinderraden. 
De nieuwe gebiedsbeheerder naast Quintin is Bert Jansen. 
 

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

4. Vaststellen agenda 
De volgorde wordt iets aangepast. 
 

5. Stand van zaken rondom het Tiny Forest bij de kinderboerderij 
Door: Nina Schagen (gemeente Oss) en Ton Oomen (Stadse Boeren Oss). 
Over het aanleggen van een Tiny Forest bij de kinderboerderij is intensief 
gesproken met betrokken partijen zoals bewoners, Kako, Landschapsbeheer 
en NME. De locatie is gekozen. Via een visuele presentatie kunnen de 
aanwezigen kennis nemen van het ontwerp dat nu voor reactie naar Kako is 
gestuurd. Beplanting is gepland op maandag 11 maart, samen met kinderen. 
De eerste jaren komt er een hek omheen te staan zodat de bomen en 
planten kunnen groeien.  
 

6. Politie aan het woord 
Sandra geeft een overzicht van meldingen die allen worden onderzocht: 
*  8x woninginbraken  
    (Evaluatie buurtpreventie: er ontbreekt veel aan beveiliging huizen.) 
*  2x auto’s gestolen (1x in combinatie met woninginbraak) 
*  1x fietsdiefstal 
*  2x brandstichting 
In het algemeen is er sprake van daling van cijfers. Bewoners moeten wel  
alert blijven, vooral bij verdachte situaties. Zeg vreemden in de straat 
altijd gedag, weten ze dat ze zijn gezien.  
Ad Bloemers vraagt om meer handhaving bij parkeerplaatsen bij Station 
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Oss West. Hij signaleert dat politie op verkeerde tijden langs rijdt. Sandra 
geeft aan dat politie afhankelijk is van meldingen door bewoners. Voor 
aanhouding is bewijs nodig dus moet men op heterdaad betrappen. 
Heeft u de politie iets te melden: Bel nummer 0900-8844. 
Spoed? Bel dan 112. 
 

7. Verslagen wijkraadvergadering 3 december 2018 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 3: Verkeerssituatie Hertogin Johanna School 
Ad Bloemers verzoekt om meer handhaving vanwege fout-parkeerders.  
Ouders/vervoerders van kinderen veroorzaken nog steeds overlast, 
bijvoorbeeld door parkeren van een busje op looppad of grasveld. 
Binnenkort gaan bewoners evalueren samen met de school. 
Pagina 2: punt 9, Tiny Forest 
De site op internet van Stads Boeren is niet correct. De link moet zijn: 
www.stadseboerenoss.nl/projecten/tiny-forrest-in-oss/ 
 

8. De begroting 
De begroting is besproken en er is een kascommissie benoemd. 
Voor de Workshopdag wordt 350 euro subsidie gegeven. Verder zijn in de 
begroting terugkerende subsidies opgenomen. 
 

9. De werkgroepen 
A. Midzomerfestijn (Els) 
    Er volgt een info-avond voor vrijwilligers en er zijn klusavonden gepland. 
B. BuurtWerkt (Gertruud en Erik) 
    Heeft een aanvraag in behandeling vanuit bewoners Staringstraat. 
    Kees van Vliet (Rucrea) merkt op dat zij ook verzoek hebben ingediend 
    over de Workshopdag, nog geen reactie op ontvangen.  
    Deze correspondentie is ontvangen bij de Wijkraad die subsidie al heeft 
    toegekend.  
    Op verzoek gaat BuurtWerkt de aanvraag alsnog in behandeling nemen. 
C. Buurtpreventie (Gertruud en Mariska). 
    19 maart is de volgende trainingsdatum voor vrijwilligers. 
    Het aanbod voor gratis proeflessen Aikido is goed ontvangen. 
    Rinus de Jong meldt dat het Bestuur van d’n Iemhof het initiatief onder- 
    steunt door gratis vergaderaccommodatie incl. koffie/thee ter beschikking 
    te stellen aan buurtpreventieteams. Hij adviseert er gebruik van te maken. 
 

10. Stand van zaken SlowCarepad door Erik en Gertruud 
Op zaterdag 26 januari start met vrijwilligers de eerste fase van het project.  
Vrijwilligers uit de wijk en van SlowCare gaan meehelpen. Het bedrijf Vogels 
Avontuurlijk Spelen levert 25 bouwers. Omdat er veel meer geld nodig is, wil 
men tijdens de buitenspeeldag een sponsorloop organiseren. Fondsenwerving 
wordt breed opgepakt, niet alleen lokaal. De Wijkraad heeft inmiddels een 
donatie gedaan. Ook heeft NL Doet geld gegeven. Kees van Vliet meldt dat er 
een Stichting Slowcarepad wordt opgericht. Meer info hierover binnenkort.  
 

11. Buurtsport 
Er zijn gesprekken gevoerd met het SEC. In 2019 start 1 buurtsport groep, 
locatie Staringstraat. De Wijkraad heeft voor buurtsport jaarlijks sponsoring 
toegezegd, onder voorwaarde meer locaties en een looptijd van 3 jaar. 
Sec geeft aan dat het financieel niet rond is, omdat gemeentesubsidie 
vervalt. Wethouder Van Geffen legt uit dat het tot zijn spijt niet meer past in 
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de begroting van de gemeente. Het is nog wel onderwerp van gesprek. 
De Proeftuin Ruwaard en Brabant Wonen financieren ook mee.  
Kees van Vliet brengt Vitaal Sport voor ouderen ter sprake. In beginfase 
goedkoop, later duurder en dan haken bewoners af vanwege de kosten. 
 

12. Rucrea aan het woord 
Werkt verder aan ontwikkeling nieuwe website, volgens het concept van een 
“bewonersplein”, met meer mogelijkheden tot interactie van bewoners. 
Denk hierbij aan een agenda met zoekfunctie of item “heb je een vraag?”. 
Op 18 februari vindt een thema-avond plaats met als thema Zwerfafval, 
een samenwerking tussen Wijkraad en wijkstichting Rucrea. 
 

13. De wijk professionals aan het woord 
Quintin geeft wat informatie over projecten vanuit gebiedsbeheer: 
*  IP Verdistraat (fietsstraat doortrekken tot Sibeliuslaan).  
*  Opknappen hofje Sibeliuslaan/Van Anrooystraat. 
*  Sibeliuslaan, omvormen van plantvakken. 
*  Kempenaerstraat plaatsen speelvoorzieningen. 
*  Da Costastraat, bewoners hebben plan ingediend. 
*  Ook dit jaar rioleringvervanging en afkoppelen hemelwater o.a.  
    in de Van Hogendorplaan en Van Heemstrastraat. 
 
Ed van Gessel vraagt of de straat bij nieuwe hofje De Kwekerij nog wordt 
verbreed? Deze straat wordt even breed als de rest van de fietsstraat. 
Twee studenten hebben een afstudeeropdracht vanuit politie gekregen. 
Onderzoek naar JOP’s (Jongen Ontmoetings Plaats), bijvoorbeeld die aan  
de Meesterstraat. Het idee is geopperd deze een kwartslag te draaien. 
Er is in de wijk nog steeds overlast door ratten. Hotspot is in de Heihoek. 
Komt deels door het voeren van andere dieren. Dit trekt ratten aan. 
Bewoners dienen hun gedrag aan te passen, ook als dit niet past bij hun  
geloofsovertuiging. Suggestie wordt gedaan voor schriftelijke communicatie 
hierover naar bewoners in meerdere talen. 
 

14. Rondvraag 
Ed van Gessel meldt dat in het park weer veel jonge bomen zijn vernield. 
Bewoners helpen herstellen waar mogelijk is. Hij is verbaasd dat er nog 
steeds kerstverlichting hangt. Het vernielde mozaïek bord (locatie Van 
Brederodestraat bij het water) wordt hersteld. 
Els vermeldt nieuwe aanwinsten bij de NME: een nieuwe vuurplaats, een 
picknickplaats en een boomhut bij de koeienwei. Officiële opening volgt. 
Gertruud vraagt aandacht voor de winterwandeling in februari van 
Samenloop voor Hoop. Er kan gewandeld worden 5 of 10 km. 
Elly meldt dat zij en Erik het streven hebben om de nieuwe website van de 
Wijkraad operationeel te hebben op 21 maart aanstaande. 
 

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


