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Verslag van de openbare vergadering  
Wijkraad Ruwaard d.d. 27 mei 2019 
 
Aanwezig Wijkraad: 
José van Hooft (voorzitter), Gertruud Verbruggen, Els Mulders en  
Erik Kuijvenhoven 
 
Tevens aanwezig: 
Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder), Bestuur Rucrea, Peggy Mulderij (wijk 
coördinator), Bart Hoes (opbouwwerker), Gerrie Mulders (notulist), Niels de 
Lange en Sandra de Veer (agenten), collega’s van Dorpsraad Berghem, Lucian 
van Heumen van SlowCare en Christel Hoogland, kwartiermaker voor de nieuwe 
Iemhof, Kees van Geffen (wethouder) en veel bewoners van de Ruwaard 
 
Afwezig met bericht: 
Mariska van Hoorn, Elly Slegtenhorst (Wijkraad) 
 
1. Opening.  

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

2. Mededelingen. 
* Vacatures Wijkraad en Wijkstichting 
   Er is gestart met werving van kandidaten en sollicitatiegesprekken. 
 

3. Spreekrecht bewoners 
Mevrouw Ida Bosmans brengt nogmaals het kunstwerk ter sprake dat zij wil 
laten maken. Vraagt akkoord voor plaatsing in de hal van de nieuwe Iemhof. 
Inmiddels heeft ze een sponsor gevonden. Omdat de wijkraad hier niet over 
kan beslissen, krijgt ze een afspraak met de kwartiermaker van de Iemhof. 
 

4. Vaststellen agenda 
De volgorde van bespreking wordt iets aangepast. 
 

5. Politie aan het woord 
Er is sprake van een positief resultaat bij kernteams. Wat aantal en type 
incidenten betreft is er wijziging van de 2e plaats naar de 5e plaats. Hoewel 
moeilijk te bewijzen, geeft dit het belang aan van buurtpreventie. 
Resultaten 1e kwartaal in vergelijking met 2018, alles verminderd, m.u.v.: 
*   diefstallen uit auto’s, stijging van 25%; 
*   woninginbraken 18x (t.ov. 2018 16x) 
De politie heeft geen goed beeld van fietsdiefstallen omdat de indruk bestaat 
dat hierover te weinig aangifte wordt gedaan. Belangrijk dit wel te melden! 
Christel Hoogland informeert naar jeugdoverlast. Bewoner Ed weet te melden 
dat er wel degelijk overlast is in de wijk, op diverse locaties. Er is geregeld 
sprake van vernielingen. Na melding door bewoners is ook al ingegrepen. 
Heeft u de politie iets te melden: Bel nummer 0900-8844. 
Spoed? Bel dan 112. Daarnaast zijn er whatsapp groepen. 
 

6. Stand van zaken rondom SlowCare 
Lucian van Heumen vertelt over de inloopmiddag die is geweest over de 
herbestemming van de gymzaal. Ze hebben zeer veel ideeën ontvangen.  
Ook hebben ouders van cliënten meegedacht. Samenvattend: 
*   appartementen voor ouderen; 
*   gemeenschappelijke ruimte voor algemeen nut, om te ontmoeten; 
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*   dagbesteding, 2 ruimtes voor het Elzeneindhuis; 
*   logeerfunctie/weekendopvang. 
Momenteel zijn er bij SlowCare 59 personen in dienst. Ze willen niet verder 
groeien. Inmiddels is een ontwerpschets gemaakt voor 6 tot 8 studio’s, een 
ontmoetingsplek en kleine algemene ruimtes met diverse bestemmings- 
mogelijkheden. Op verzoek van bewoners krijgt het pand aan de achterkant 
geen ramen. Het betreft een investering van ca. 1,6 miljoen euro en 
voorwaarde voor start is een sluitende exploitatie. 
 

7. Verslag wijkraadvergadering 21 januari 2019 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 2: Stand van zaken SlowCarepad: 
NL Doet heeft geen vrijwilligers geleverd maar een financiële bijdrage. 
 

8. Actualiteiten 
Monument in Elzeneindpark 
Naar aanleiding van het spoordrama wordt op 20 september 2019 in het 
Elzeneindpark een monument onthuld voor (alle) ouders die (ooit) een kind 
hebben verloren. 
Kinderboerderijdag 
Is zeer succesvol verlopen. Ca. 3.500 bezoekers. Dit jaar waren er veel 
parkeerproblemen. De buurt 

9. bewoners hebben hierover opmerkingen gemaakt maar helaas nergens 
melding gedaan. Wordt geëvalueerd. 
Huis van de Wijk 
Anton Mulders meldt dat er zo’n 30–35 groepen gebruik maken van het huis 
met diverse activiteiten waarvan nieuw: weekbrekers, kindermiddag, 
wandelen om 13.00 uur, Arduino gebruiken (minicomputer) en Arabische les. 
In het huis komen diverse samenwerkingen tot stand zoals tussen Schuld- 
HulpMaatje en Schuldhulpverlening, ONS Welzijn sociaal raadsliedenwerk en 
Werk en Inkomen. Ook in de Ruwaard is stille armoede, voor deze mensen is 
er Quiet Oss. Zie op internet https://quiet.nl/oss/ 
Er zijn veel werkbezoeken van organisaties en bestuurders uit heel het land. 
Hij brengt ook DeelgenotenOss ter sprake. In de Ruwaard is de Stichting 
R44 Leer- en Werkbedrijf  gevestigd. De werkplaats is gevestigd in de 
Rossinistraat 44. Producten worden verkocht in de winkel aan het Walplein 8. 
In het najaar vindt officiële opening plaats van Heart Care, zorg op maat voor 
mensen met een verstandelijke beperking.  
 

10. De werkgroepen 
A. Midzomerfestijn (Els) 
    De planning van de workshops is gereed. Zaterdagavond is er een 
    pub quiz en bij goed weer is er de jaarlijkse ballonvaart. Aanwezige  
    bewoners merken op dat het bij mooi weer fijn is als er buiten meer tafels  
    en stoelen worden geplaatst. Er zijn nog meer helpende handjes nodig. 
B. BuurtWerkt (Gertruud en Erik) 
    Momenteel lopen 2 projecten. De voorbereidingen voor een moestuin in 
    de Anna van Schuurmanstraat is even stopgezet. Over een speeltuin in 
    de Staringstraat is de buurt onderling nog in overleg. 
C. Buurtpreventie (Gertruud en Mariska). 
    Loopt over het algemeen erg goed. Preventiebus komt nog in de 
    Wagenaarstraat om leden te werven. 
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11. Stand van zaken SlowCarepad door Erik en Gertruud 
Op 15 juni wordt verder gewerkt aan het SlowCarepad. 
 

12. Kwartiermaker nieuwe Iemhof mevrouw Christel Hoogland 
Christel stelt zichzelf voor. Heeft ervaring met het opzetten van buurthuizen/ 
wijkfaciliteiten. Inmiddels heeft ze veel gesprekken gevoerd met allerlei 
partijen. De omgevingsvergunning is aangevraagd. Men is voornemens met 
de bouw te starten in september 2019. Ze krijgt 2 jaar de tijd en wil in een 
vroeg stadium verbinding leggen tussen groepen en mensen uit de Ruwaard. 
Op 18 juni is een bijeenkomst gepland met belanghebbenden uit de wijk. 
 

13. Rucrea aan het woord 
Bestuurder Kees geeft stand van zaken: 
*  nieuwe interactieve website is nog niet gereed; deze site moet twee 
    groepen bedienen: bewoners (zo snel mogelijk gereed) en professionals 
    (vergt meer tijd en kost meer geld).  
*  ze organiseren thema-avonden zoals reeds gehouden laaggeletterdheid, 
    armoede en misdaadpreventie (deze laatste is op 23 september). 
Gebiedsbeheerder Quintin meldt dat in de Rucreant iets staat dat niet waar 
is, namelijk onkruid bestrijden met heet water. Dit wordt niet toegepast. 
 

14. De wijk professionals aan het woord 
Sociaal Werker Bart meldt dat op 12 juni de Nationale Straatspeeldag wordt 
georganiseerd en dat er in de Ruwaard 9 straten mee doen. 
Gebiedsbeheerder Quintin geeft een opsomming van projecten. 
*  Asfaltonderhoud in de Ruwaard is gereed. 
*  Project Verdistraat wordt binnen 2 weken afgerond. 
*  Project Anna van Schuurmanstraat wordt uitgevoerd in September. 
*  Er komt een losloopveld/speelveld voor honden in de Staringstraat. 
*  Vervolg Heihoeksingel, in het najaar. 
*  Er komt tijdelijk een SID (SnelheidsIndicatie Display) bij de Heihoek en 
    bij de Johan  Zwijsenlaan.  
Op verzoek van wijk coördinator Peggy geeft Wethouder Kees van Geffen zijn 
visie op het bezoek van het Collega aan de Ruwaard. De wethouders hebben 
de ontvangst als prettig ervaren, goed opgezet met rondleidingen. Het was 
een aangenaam en informatief bezoek. Hij complimenteert de Wijkraad.  
 

15. Rondvraag 
*  Water geven van nieuwe aanplant door gemeente 
    Een bewoner heeft planten zelf water gegeven en deze doen het daardoor 
    beter dan planten die geen extra water hebben gekregen. Vraag is of de 
    gemeente deze taak op zich kan nemen. Het blijkt niet in de planning van  
    de gemeente te passen over al in Oss planten water te gaan geven. 
*  Rattenoverlast 
    Een bewoonster ziet vaak ratten op het speelplein bij de school in de  
    Staringstraat. De conciërge heeft er al melding van gemaakt. Vanwege de 
    plaag is het beter geen dieren te voeren, maar men doet dit blijkbaar toch. 
 

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


