Verslag van de openbare vergadering
Wijkraad Ruwaard d.d. 5 november 2018
Aanwezig Wijkraad:
José van Hooft (voorzitter), Elly Slegtenhorst, Gertruud Verbruggen, Els Mulders
en Erik Kuijvenhoven
Tevens aanwezig:
Peggy Mulderij (wijk coördinator), Sandra de Veer, Quintin Michielsen
(gebiedsbeheerder), Bart Hoes (opbouwwerker), Gerrie Mulders (notulist),
Bestuur Rucrea, Janet Govers, Ad van Workum, Rob van Dorst en Jacky Relouw
(Brabant Wonen), Kees van Geffen en Thijs van Kessel (wethouders gemeente
Oss), Pieter Theuws en Patries Kuypers (Landschapsarchitecten gemeente 0ss)
en veel bewoners van de Ruwaard.
Afwezig met bericht:
Nico Scholte, Mariska van Hoorn (wijkraad), Niels de Lange (wijkagent)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen van harte welkom.
2. Mededelingen
* Er is een subsidie verstrekt voor de jaarlijkse kerstmarkt.
* Er is subsidie aanvraag ontvangen van Jongerenwerk Ruwaard. Alvorens
subsidie toe te kennen, is een gesprek wenselijk. Staat gepland.
* Subsidie aanvraag voor Winterland centrum Oss is afgewezen.
* Subsidie aanvraag voor KAKO Sinterklaasfeest is toegewezen.
* Er is een bijeenkomst geweest met bewoners van Heihoeksingel over de
groenstrook. Deelnemers hebben het als nuttig ervaren. Wordt vervolgd.
Afscheid van Janet Govers en Ad van Workum van Brabant Wonen
Na 12 jaar woonconsulent te zijn geweest voor de Ruwaard, neemt Janet
afscheid om haar loopbaan in een andere wijk voort te zetten. Zij wordt
opgevolgd door Jacky Relouw.
Ad van Workum van Brabant Wonen gaat met pensioen. Zijn rol als
wijkbeheerder wordt overgenomen door Rob van Dorst. José van Hooft
bedankt voor hun inzet en betrokkenheid en overhandigt een mooi boeket
bloemen. Janet zegt een woord van dank richting bewoners.
3. Evaluatie Fatality 2018
Wendy Achten, regisseur evenementen bij de gemeente Oss houdt een korte
introductie over Fatality. Zij geeft het woord aan het organisatiebureau:
Confusion Events (hierna omschreven als Confusion).
Erwin van Confusion Events heeft een presentatie voorbereid welke echter
niet goed werkt. Hij geeft mondeling een presentatie over het festival.
* Algemeen: verbeteren jaarlijks door te luisteren naar bezoekers, bewoners
en hulpdiensten. Veel bezoekers uit regio Oss maar ook uit het buitenland.
* Geluid: toegestane volumes zijn opgenomen in de vergunning en worden
volgens metingen niet overschreden. Ze werken met professionals en met
de beste geluidssystemen gericht op de bezoekers.
In 2007 waren er nog 150 klachten (deels door ongunstige wind).
In 2018 zijn er 32 klachten binnen gekomen.
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* Flora en fauna: is erg mooi, wat ook gunstig is voor het festival zelf.
Er is contact met de boswachter en het festival wordt gehouden buiten
het broedseizoen.
* Samenvattend: ze staan open voor kritiek, willen samen met bewoners
zoeken naar oplossingen en willen constant verbeteren.
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen:
* Een bewoner uit de Hermelijnedreef: wordt het volgend jaar weer
georganiseerd? Gaat gemeente waarschuwen voor gehoorschade?
Kunnen bewoners die dagje weg gaan een vergoeding krijgen?
Confusion wil Fatality volgend jaar weer organiseren. De vergunning is nog
niet verleend. Bewoners die dagje weg gaan, krijgen geen vergoeding.
Gehoorbescherming is verantwoordelijkheid van individu zelf.
* Een bewoner van de Potgieterstraat: dit evenement hoort niet
in een woonwijk thuis. Het geeft bij bewoners gezondheidsklachten.
Teleurstellend dat de gemeente hier niets aan doet.
Wijkraad: Omdat er al een aparte bewonersbijeenkomst is geweest over
Fatality is het niet de bedoeling dat vandaag wordt gesproken over het
beleid van de gemeente bij evenementen.
* Een bewoner zet vraagtekens bij metingen door de organisatie zelf.
Waarom wordt het niet uitgevoerd door een onafhankelijke partij?
Confusion: werkt samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in metingen.
Tevens meet de gemeente zelf ook. Hij laat via presentatie op een
beeldscherm de rapportages zien van de metingen.
Bewoners vertellen hoe zij het hebben ervaren. De Wijkraad geeft aan dat dit
niet het doel is van deze bijeenkomst. Enkele bewoners verlaten de zaal.
* Een bewoonster uit de Hertewissel deelt een compliment uit voor de
organisatie. Zij vindt dat 1x per jaar acceptabel is. Ieder jaar ziet zij
verbeteringen die worden doorgevoerd.
* Een bewoner uit de Troelstrastraat: mooi dat Ossenaren keer niet
ver hoeven te reizen voor festival. Hoe bepaalt gemeente de geluidsnorm?
Wethouder Van Kessel: Norm wordt vooraf vastgesteld en er wordt diverse
keren gemeten. Ook de gemeente meet. Norm is niet overschreden.
* Een bewoner van den Hermelijnedreef: norm gemeente is absurd hoog,
nergens zo hoog, aantasting van privacy. De bewoner heeft op vrijdag
een klacht ingediend na soundchecken nog hard geluid. Werd uitgezet.
Confusion: op vrijdag is er een info-avond voor buurtbewoners, van
19.00 -20.00 uur. Daarna is de muziek vrij snel uitgezet.
* Een bewoner van de Hermelijnedreef: vindt u zich niet crimineel met een
dergelijke geluidsnorm?
Confusion geeft aan dat de geluidsnormering gelijk is aan andere
festivals in Nederland.
* Een bewoner uit de Hertewissel: Neem het voortouw in geluidsmetingen.
Stel een beleid vast over de ontwikkeling van het gebied totaal.
Wethouder Van Kessel richt zich tot het publiek. Begin 2019 vindt een
evaluatie plaats van het evenementenbeleid in de gemeente Oss. Landelijk is
een trend te zien dat er sprake is van een andere “stapcultuur”. Jongeren
gaan meer naar buiten en Oss wil die mogelijkheid ook bieden. De uitspraak
over het beleid volgt. Alle informatie van deze en andere bijeenkomsten
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wordt meegenomen bij de evaluatie en de uiteindelijke besluitvorming.
4. Het Nieuwe Sibeliuspark
Twee landschapsarchitecten Pieter Teuws en Patries Kuypers van de
gemeente Oss geven een presentatie over hoe het park er uit komt te zien.
In 2008 is de 1e keer gesproken over het park en hebben bewoners hun
voorkeur voor een ontwerp uitgesproken. Nu komt het moment van de
uitvoering. Zie bijlage.
Els Mulders informeert of de hoge torenflat bij Sibeliusflat van de baan is.
Dit blijkt niet het geval te zijn. Bewoners van Sibelius hebben bezwaar
gemaakt tegen de bouw met 15 bouwlagen. Verder informeert zij hoe wordt
omgegaan met broedvogels op het eiland. Dit wordt nog nader onderzocht.
Een bewoner informeert naar type bomen die worden gezet.
De landschapsarchitecten: het wordt een multifunctioneel park:
* natuurlijk speelbos voor kinderen
* bloemenrijk (aan de rand)
* 95% inheemse bomen
* veel heide en zo, goedkoper in onderhoud dan gazon.
Er komen twee ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels. Eerst worden de
woningen gebouwd, wordt infrastructuur aangepast (fiets/looppaden) en
daarna wordt het park verder aangelegd. Ten tijde van de bouw van de
tunnels verwacht men wel behoorlijk veel verkeersoverlast.
Een bewoner heeft zorgen over gebruik fiets/looppaden gericht op snelheid
van diverse type gebruikers. Met een pad van 3,5 meter breed denkt men dat
er voldoende ruimte is voor alle gebruikers.
Een bewoner ziet graag een beweegtuin voor ouderen. Hierin is voorzien.
Het parkprogramma voorziet in 10 locaties met specifieke speel- en doevoorzieningen voor diverse doelgroepen.
5. Verslag vergadering 10 september 2018
Wordt niet besproken.
6. Mededeling professionals
Wordt niet besproken
7. Wat verder ter tafel komt
Gouden Oogappel voor Els Mulders
Els Mulders krijgt een Gouden oogappel uitgereikt in het bijzijn van haar
familie en vrienden. Wethouder Thijs van Kessel neemt het woord.
Els krijgt de onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk in de Ruwaard.
Een samenvatting: Veelzijdige vrijwilliger, al 15 jaar bestuurslid bij de
Wijkraad, vrijwilliger bij kinderboerderij de Elzenhoek en in het verleden
nauw betrokken bij de nieuwbouw, voorzitter van Midzomerfestijn sinds
oprichting 11 jaar geleden. Els weet wat er speelt en kent de wijk op haar
duimpje en brengt vaak nieuwe onderwerpen op tafel voor een nog betere
en mooiere Ruwaard. Van harte gefeliciteerd Els!
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een
afsluitend drankje in de bar.

3

