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Verslag van de openbare vergadering  
Wijkraad Ruwaard d.d. 24 juni 2019 
 
 
Aanwezig Wijkraad: 
José van Hooft (voorzitter), Gertruud Verbruggen, Els Mulders, Erik Kuijvenhoven 
en Elly Slegtenhorst 
 
Tevens aanwezig: 
Bestuur Rucrea, Peggy Mulderij (wijk coördinator), Bart Hoes (opbouwwerker), 
Gerrie Mulders (notulist), Suze de Jong (SEC), Sonja Haven (Deelgenoten Oss) 
en veel bewoners van de Ruwaard 
 
Afwezig met bericht:  
Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder), Niels de Lange en Sandra de Veer 
(wijkagenten) 
 
 
1. Opening.  

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

2. Mededelingen. 
*  Wijkraadslid Mariska van Hoorn is overleden op de leeftijd van 45 jaar. 
    De aanwezigen nemen een minuut stilte in acht. In de korte tijd dat zij lid 
    was heeft zij veel betekent voor de wijk. Zij was erg betrokken bij de  
    buurtpreventie en was door haar energie, vrolijkheid en positieve instelling 
    een aanwinst door de wijkraad en de wijk. Wij zullen haar erg missen.  
    Onze gedachten gaan uit naar haar man en kinderen en wij wensen hen  
    veel sterkte in deze moeilijke tijden.  
*  Willem van Dalen is voorgedragen als nieuw lid van de Wijkraad. Hij 
    volgt Nico op die onlangs is gestopt. Willem woont al 35 jaar in Oss. 
    Nu hij door pensionering meer tijd heeft, wil hij zijn steentje bijdragen. 
*  Het midzomerfestijn is geannuleerd. De organisatie heeft na beraad  
    hiertoe besloten vanwege de hittegolf en de hygiëne bij brunch en het 
    pruvement. De temperatuur in de tent en erbuiten zou te hoog worden. 
    De vrijwilligersavond op vrijdag is verzet naar de Iemhof. 
 

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

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

5. Politie aan het woord 
De agenten zijn wegens drukte afwezig. Informatie volgt later. 
Heeft u de politie iets te melden: Bel nummer 0900-8844. 
Spoed? Bel dan 112. Daarnaast zijn er whatsapp groepen. 
 

6. Verslag wijkraadvergadering 27 mei 2019 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
Pagina 1: Bewoonster Dinie informeert wat voor kunstwerk het wordt. 
Iets in vorm van muzieksleutel. Ze kan informeren bij de initiatiefneemster. 
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7. Actualiteiten 
*  IUP 
    Wijkraad en bewoners kunnen suggesties aanleveren voor 1 augustus. 
    Gemeente Oss stelt helaas beperkte financiële middelen beschikbaar. 
Bewoonster Emmy is erg blij met de ontwikkelingen en plannen voor het 
Sibeliuspark. 
 

8. De werkgroepen 
A. Midzomerfestijn (Els) 
    Momenteel geen mededelingen. 
B. BuurtWerkt (Gertruud en Erik) 
    Er lopen 4 projecten, veelal is het wachten op inbreng van bewoners. 
C. Buurtpreventie (Gertruud). 
    *  Er volgt informatieavond over inbraakpreventie in de Iemhof. 
    *  Regelmatig zijn er bijeenkomsten van de coördinatoren (3 juli). 
     

9. Stand van zaken SlowCarepad door Erik en Gertruud 
Er is gestart met de bouw van een insectenhotel. Er zijn regelmatig 
klusdagen, met vrijwilligers en met de aannemer. Op zaterdag 28 september 
wordt het pad feestelijk geopend. 
 

10. Sonja Haven over Deelgenoten Oss 
Sonja is aangetreden als coördinator voor Deelgenoten Oss (in wording). 
Het is een verzamelpunt voor alle mogelijke opdrachten en een verdeel- 
centrum van mensen en middelen om maatschappelijk nuttige klussen uit te 
voeren voor burgers, bedrijven en instellingen. Dit varieert van een 
betekenisvolle dag tot arbeidsparticipatie. Zij brengen vraag en aanbod bij 
elkaar waarbij gedacht wordt vanuit de behoeften van mensen en niet vanuit 
aanwezige instellingen. Voorbeelden van klussen: ophangen van 
woonaccessoires, batterijen rookmelder vervangen, gras maaien, snoeien van 
lage hagen, dakgoten schoon maken, monteren eenvoudige bouwpakketen. 
Deelnemende organisaties tot nu toe: Brabant Zorg, Ons Huis van de Wijk, 
ONS Welzijn, GGZ Oost Brabant, R44, Unik. Verantwoordelijkheid wordt 
gedragen door samenwerking van de betrokken instellingen.  
 
Strategische doelen: 
*  Het inrichten van betekenisvolle dagen voor deelnemers. 
*  Klussen met een maatschappelijk verantwoord karakter uitvoeren. 
*  Dwars door instituties heen, optimale praktische klussen door teams van  
   deelnemers. Deelnemers aan leer-, werkprojecten, vrijwilligers en andere  
   belanghebbenden.  
* Realiseren van een parallelle arbeidsmarkt voor hen die maatschappelijk  
   nuttig werk kunnen verrichten in een ander ritme dan op de reguliere 
   arbeidsmarkt. 
 
In de Deel vestigt Deelgenoten Oss een centraal punt voor werving 
van klusteams en aanbod van klussen. Info: www.deelgenotenoss.nl. 
Interesse als deelnemer?  Aanmelden bij Sona@deelgenotenoss.nl 
Adres de Deel: Treubstraat 27, 5344 HA Oss, tel 0412 – 631 111 
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11. Suze de Jong SEC: Buurtsport en evaluatie Sociaal Vitaal 
Suze geeft de stand van zaken over sportactiviteiten: 
*  Buurtsport  
    Momenteel in de vorm van 1 groep op dinsdag van 15.00 – 16.00 uur. 
    Gemiddeld nemen 10 – 30 kinderen deel. 
    Gertruud merkt op dat het SEC niet aanwezig zou zijn bij het Midzomer- 
    festijn en zij vindt dit een gemiste kans voor werving deelnemers. 
*  Project Sociaal Vitaal 
    Er zijn ca. 1700 brieven verstuurd naar bewoners. 
    Er zijn ca. 900 huishoudens bezocht. Hieruit zijn 130 deelnemers gekomen 
    voor de fitheidstest. Veel doorverwijzingen naar instanties en clubjes. 
    Sporten voor ouderen kan 2x per week, tegen betaling. 
    Elly geeft aan dat de kosten aanvankelijk laag waren maar na 10 lessen 
    is een drastische prijsverhoging doorgevoerd. Hierdoor zijn veel ouderen  
    afgehaakt omdat het te duur is. Erg jammer. 
    Bewoner Kees adviseert de jonge 65+-ers er meer bij te betrekken. 
     

12. Rucrea aan het woord 
Het communicatieproject loopt nog steeds door. Veel hangt af van aanwezige 
financiële middelen. Uitgangspunt platform: open, eerlijk en transparant. 
Er is een nuttige bijeenkomst geweest van heel veel betrokkenen bij de 
nieuwe Iemhof om alles nog eens op een rijtje te zetten. Erg nuttig ervaren. 
 

13. De wijk professionals aan het woord 
Peggy Mulderij 
*  Aanpassingen bij het losloopterrein aan de Koolenstraat naar aanleiding  
    van enkele bijtincidenten (omheining zodat afscheiding ontstaat). 
*  Het beeld De Dromer is opgeknapt, hekken worden verwijderd.  
 

14. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

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


