Wijkraad – Oss-Zuid
Openbare vergadering
Datum
Locatie

5 september 2017
Buurtcentrum Kortfoort
Rozenstraat, Oss

Aanwezig:
Leden wijkraad

Henny Dekker – Koos Keen – Ellen Bloks – Manon Moers – Jacqueline Eekels

Afgemeld

Naomi Thijssen - Meral Ilgen

Adviseurs

Frank van Lent (Wijkcoördinator) – Quintin Michielsen (Gebiedsbeheerder) –
Niels de Lange (Politie)

Bezoekers
Maaike Mollen – Johan van Liempd – Richard van Baal – André van de
Boogaard – Steef de Graauw – Robert Wijnen

Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opening
Vaststellen definitieve agenda
Vaststellen verslag vergadering 20-6-2017
Inspraak
Mededelingen Wijkraad
Mededelingen adviseurs
Financiën
Actielijst
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.005 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen verslag vergadering 20 juni 2017
AED – Zijn de pads van de AED vervangen (dit gebeurt elke 2 jaar)? Ja, dit is het geval.
Tip: beheerders AED kunnen dit volgens Frank vergoed door de zorgverzekering, dit is in elk geval bij
gebruikte pads. Jacqueline zoekt dit uit.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en zal op de website geplaatst worden.
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4. Inspraak
Koos heeft een brief ontvangen van een bewoner van de Industrielaan, deze is doorgestuurd naar de
gebiedsbeheerder. Inhoud gaat over de grasstroken die vol zand liggen. Kunnen bomen terug
geplaatst worden en kan het gras terug ingezaaid worden.
Gebiedsbeheerder: Het gras wordt eind van deze maand hersteld en ingezaaid. Bomen zijn destijds
gekapt i.v.m. de aanleg van de fietsstraat. Er is door bewoners verzocht om in elk geval 1 boom terug
te plaatsen aan de even kant van de straat. Dit zal door de gemeente geregeld worden (in het
najaar). Quintin koppelt dit terug naar de gemeente. Koos zal dit aan de betreffende bewoner laten
weten.
Fietsstraat Industrielaan: De bewoners hebben gevraagd om drempels i.v.m. het harde rijden in de
straat. De drempels zouden volgens de gemeente niet kunnen, maar in de Verdistraat zijn deze wel.
Dit heeft o.a. te maken met de scholen die in de Verdistraat staan en de veiligheid van de kinderen.
Gebiedsbeheerder belooft om binnenkort een meting te doen. In de Asterstraat zal ook een meting
gedaan worden.
Er is een actie gestart in Park Zwanenberg om de BelevenisTafel voor dementerende ouderen op te
starten (Corte Foort). De BelevenisTafel is moderne technologie in een verplaatsbare
rolstoelvriendelijke tafel die flexibel inzetbaar is in verschillende ruimten. Het belangrijkste kenmerk
van de BelevenisTafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. De
BelevenisTafel biedt bewoners van woonzorginstellingen ontspanning, beleving en stimulering van
het geheugen. De activiteiten begeleiders van de Corte Foort zullen deze tafel beheren.
De helft van het bedrag voor deze BelevenisTafel is al bijeen. André vraagt of de Wijkraad een
bijdrage wil leveren hieraan. De Wijkraad zal dit intern bespreken en terugkoppelen naar André.
Vraag van bewoners Hoogheuvelstraat over de constante werken van de Waterleiding. Het trottoir
wordt meerdere malen open en dicht gemaakt. Dit is nodig i.v.m. veiligheid.
BTB (mensen die opkomen voor mensen met een beperking): Park Zwanenberg (bij het poliplein) is
onveilig voor mindervaliden.
Verder ligt de vraag er of er een soort overkapping gerealiseerd kan worden voor mensen die op de
taxi wachten. De vraag ligt al bij de gemeente, maar zal gesteld moeten worden bij de uitvoerder van
het project, Ed den Outer.
Tijdens de inloopavond een tijdje geleden zijn deze vragen ook bij de uitvoerders terecht gekomen.
Vanuit de wijkraad wordt dit in de gaten gehouden. Bewoners hebben ook contacten met de
uitvoerders van het project.
Mensen kunnen in de hal van het poliplein wachten op de taxi/bus en buiten voor de huisartsenpost.
De trappen zijn inmiddels verbreed.
De wijkraad neemt de punten mee naar het overleg met de projectleider van Park Zwanenberg.
Op de vragen van de bijeenkomst in april is nog steeds geen antwoord gegeven.
5. Mededelingen wijkraad
Buurtsport (Lekker bewegen in Oss Zuid) heeft een subsidie gekregen om elke vrijdagmiddag op het
schoolplein van de Pius X school te sporten. Op de Talentencampus zijn elke woensdagmiddag
buitenschoolse sportactiviteiten.
Dag van de Democratie: op de Heuvel zullen een aantal stands staan (9 september van 11.00 tot
16.00 uur) waar verenigingen zich kunnen manifesteren. De wijkraad zal daarbij ook aanwezig zijn.
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Mantelzorg complimenten: er is een website (link komt op onze website) waar je mensen hiervoor
kunt aanmelden.
Er komt in de Asterstraat/Seringenhof een watertappunt bij de speeltuin.
Op 15 september wordt door de Zwaluwjeugd een actie georganiseerd om het wereldrecord
‘penaltyschieten’ te verbeteren.
Zaterdag 23 september is burendag. Een aantal leden van de wijkraad zullen op de fiets langs gaan bij
een paar van deze activiteiten.
Dinsdag 3 oktober is een inloopavond over veiligheid. De wijkagenten zullen deze avond een
presentatie doen. Deze avond zal in de Pius X school gehouden worden en begint om 20.00 uur.
Kruispunt Julianasingel / Hescheweg heeft de krant gehaald omdat er zoveel files staan en onveilig
gereden wordt.
In de Asterstraat wordt het fietsverkeer omgeleid en dit werkt prima. Aan beide kanten van de straat
staan verkeersregelaars.
6. Mededelingen adviseurs
Gebiedsbeheerder:
Brabant Water werkt alles netjes af (Industrielaan).
Nieuwe Hescheweg: dassenkoepels zijn vernield, hier is niet direct een oplossing voor.
Willibrordusweg: gisteren gestart door Brabant Water.
Voetbalveld Asterstraat: geen ontwikkelingen.
Julianasingel: geeft wat opstartproblemen met verkeersafwikkeling. Fietsverkeer vanuit Heesch zal
beter doorgeleid worden, men zal hier morgenvroeg naar kijken.
Asterstraat: bomen zijn netjes ingepakt en er wordt groeisubstratieverbetering (voeding voor de
bodem en wortels).
Verkeersregel installatie Molenstraat/Oude Molenstraat moet vervangen worden. Men onderzoekt
op dit moment of dit vervangen moet worden of een andere oplossing gezocht moet worden (ook de
Molenstraat aan de andere kant van het spoor wordt hierin meegenomen). De wijkraad heeft zich
destijds hard gemaakt voor het fietspad vanuit de Oude Molenstraat waardoor ze makkelijk over het
trottoir fietsen. Hopelijk wordt dit in het onderzoek meegenomen worden.
Joannes Zwijssenlaan tot aan rotonde zal opnieuw ingericht worden. Men onderzoekt dit nog.
Aan de rotonde op het Titus Brandsmaplein is onderhoud gepleegd.
Wijkagent:
Het is rustig in de wijk qua inbraken. Wel zijn er wat hennepkwekerijen opgerold (de filmpjes hiervan
worden ook op social media gezet).
Whatsapp: er blijkt behoefte te bestaan om dingen te melden. Binnenkort wordt dit geëvalueerd.
Er zal op 7 november in de vergadering een presentatie gehouden worden door Ons Welzijn over
hun werkzaamheden in sociale teams en het koppelen van mensen die ondersteuning kunnen
bieden.
7. Financiën
Zuiderpost is deze maand de enige uitgave. Verder geen bijzonderheden.
Hoe staat het met de ‘alternatieve’ kerstboom? Hier komen we op terug.
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8. Actielijst
Zie lijst.
Molenweg: blijft nog op de lijst staan.
Speelvoorzieningen Bremlaan: er is een vergadering geweest met bewoners waar ze op een
plattegrond de speeltuin konden intekenen. Bewoners hebben inmiddels met Nooijen gepraat.
Nooijen is echter daarna failliet gegaan. Men moet ‘hergroeperen’ en opnieuw met andere
aannemer in gesprek gaan. De gemeente is hiermee bezig. Blijft op de lijst staan.
Problemen rondom Gezondheidsplein: blijft op de lijst staan.
9. Rondvraag
Jacqueline: kan in de Zuiderpost een stukje opgenomen worden over fietsen voor het goede doel.
Vijftien uur fietsen, twee dagen lang (op 22 en 23 juni 2018) voor het (zelfgekozen) goede doel.
Hiervoor kun je je opgeven. Jacqueline heeft de informatie hierover. Vóór eind december moet men
zich hiervoor opgeven. Graag overleggen met wijkraad Ruwaard.
Problemen rondom het Gezondheidsplein: de heer de Groot heeft toegezegd om het kleine stukje bij
het fietspad te verharden (2,5 meter bestaat nog steeds uit zand en modder). Gebiedsbeheerder
neemt dit mee naar zijn collega.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
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