Wijkraad – Oss-Zuid
Openbare vergadering
Datum
Locatie

27 november 2018
Buurthuis Kortfoort
Rozenstraat, Oss

Aanwezig:
Leden wijkraad
Afgemeld

Koos Keen– Jacqueline Eekels – Ellen Bloks –– Naomi Thijssen
Henny Dekker – Nancy Jongsma – Tim Bloemers

Adviseurs

Frank van Lent (Wijkcoördinator) – Quintin Machielsen (Gebiedsbeheerder) –
Gert-Jan Koekkoek – Jeroen Mulder

Bezoekers

A. v.d. Boogaard – Jan en Bernadette van Krieken – Rien van Boxtel – Janet
Govers – Patrick Megens – J. van Nimwegen

Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opening
Vaststellen definitieve agenda
Vaststellen verslag vergadering 25-09-2018
Inspraak
Wijkbus
Werkzaamheden Hescheweg tussen fietsstraat en Molenweg
Mededelingen Wijkraad
Mededelingen adviseurs
Financiën
Actielijst
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen verslag vergadering 25-09-2018
Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de website geplaatst worden.
4. Inspraak
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
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5. Wijkbus
Rien van Boxtel (voorzitter St. Wijkbus Oss) praat ons bij over de geschiedenis van het ontstaan van
de wijkbus. Deze werd gedraaid door vrijwilligers en een aantal bedrijven en stichtingen (Van Driel,
Ons Welzijn). De bus wordt gehuurd bij Van Driel en het beheer is in handen van de Stichting
Wijkbus. Er zijn een aantal bedrijven die sponsoren d.m.v. reclamestickers.
De wijkbus is nog lang niet overal bekend. De bus heeft naast het vervoeren van mensen ook nog een
sociale functie. Mensen krijgen weer meer vrijheid door gebruik te maken van de bus.
De wijkbus is geen openbaar vervoer. Men moet lid worden (eenmalige inschrijfkosten van € 5) en
krijgen dan een pasje. Men betaalt per rit (€1,20) en er kan alleen contant betaald worden. Elk lid
mag een introducee meenemen en kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee.
De route gaat langs alle seniorencentra, naar het centrum, de poli en naar het station.
Via de site van de gemeente is meer informatie te vinden over de wijkbus.
6. Werkzaamheden Hescheweg tussen fietsstraat en Molenstraat
Patrick Megens (gemeente) legt uit welke werkzaamheden er plaats gaan vinden. Alles wordt weer in
de oude staat terug gebracht, behalve de inrit van de Narcishof, die zal verbreed worden. De afvoer
van het hemelwater wordt aangepakt en de riolering zal vernieuwd worden tot aan de erfgrens van
de huizen. Ook de verkeerslichten zullen veranderd worden, zodat ze in de ‘ring’ vallen met de rest
van de verkeerslichten op de Molenstraat. Dit is om de doorstroom te waarborgen.
Er zullen haaientanden komen bij de oversteek van de fietsstraat.
Het 30-km zone bord zal verplaatst worden naar het begin van de Hescheweg.
7. Mededelingen Wijkraad
Er is een mail binnengekomen n.a.v. het vorige verslag over het speelveldje aan de Asterstraat
(gelegenheid om te hockeyen). Quintin heeft contact gehad met de bewoner. Er is veel geld
geïnvesteerd in de hekwerken. Als de buurt hier iets wil maken om ervoor te zorgen dat er geen
(hockey)ballen onderdoor kunnen, is dat hun eigen verantwoording. Men zal het dan ook zelf
moeten bijhouden. Vanuit de gemeente wordt het hekwerk niet meer aangepast. De wijkraad zal een
afspraak met de bewoner maken en dit ook uitleggen. De bewoners zullen zelf creatief moeten zijn.
8. Mededelingen adviseurs
Wijkagenten:
Op dit moment draait het project ‘Rent-a-Cop’. Men kan via social media aangeven waar de agenten
aandacht aan moeten geven. Vanmiddag is er op snelheid gecontroleerd op Industrielaan. Dit
resulteerde in boetes en in beslag name van een auto. Op diverse plekken in de wijken zijn agenten
bezig om de punten van de bewoners aan te pakken.
Een delegatie van de wijkraad heeft binnenkort een afspraak met de agenten om hier verder over te
praten.
Verder is het vrij rustig in de wijk.
In de Industrielaan en Titus Brandsmalaan zijn door de gemeente zogenaamde ‘lussen’ aangebracht
om te controleren hoeveel verkeer er komt.
Frank geeft door dat de nieuwe data bekend zijn voor de wijkraadvergaderingen (4 in 2019). Dit zal
nog met het buurthuis besproken worden. Verder zullen er meer inloopavonden georganiseerd
worden, zoals dat afgelopen jaar ook al gebeurd is.
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Quintin deelt mee dat bij de speelvoorziening in de Kromstraat de houtsnippers vervangen zijn door
kunstgras.
De gemeente is in gesprek met Aspen en MSD om een fietsvoorziening te maken aan de noordzijde
van het terrein (fietspad).
Het kruispunt Kloosterstraat/Industrielaan zal bekeken worden om te worden verbeterd.
Dit geldt ook voor de Gasstraat Oost/Landweerstraat (hier zijn een aantal kleine ongevallen
gebeurd).
De Hazelaarlaan en de Romeinenweg zullen volgend jaar op het programma komen.
Er is een gesprek geweest met de NHJ (Nutsschool Hertogin Johanna) en het Maaslandcollege over
de oversteek bij de Kortfoortstraat en de Wethouder van Eschstraat. Er komen palen met handen
(naderen schoolzone) en schoolhekjes bij de oversteekplaatsen.
Janet Govers (Brabant Wonen) wordt contactpersoon in een andere wijk. Haar opvolger is ook
aanwezig en hij zal een stukje schrijven voor de Zuiderpost om zich voor te stellen.
De kerstmarkt bij het Zuidergebouw is op 15 december.
9. Financiën
Er is geld overgemaakt aan de wijkstichting voor het organiseren van de kerstmarkt, aan de
Zuiderpost en voor aanpassingen voor kerstboom op de rotonde op de Industrielaan.
10. Actielijst
Deze wordt ter plekke aangepast.
Er is een eerste bijeenkomst geweest voor Veilig Prettig Thuis.
Tweede aanvraag crematorium is afgewezen. Er is een klankbordavond geweest. De procedure is nu
in gang gezet, volgend jaar kan men bezwaar maken hierop. De wijkraad houdt in de gaten dat het
proces goed gevolgd wordt.
Bezoek college: 13 maart 2019 (twee uurtjes). Hiervoor wordt een programma gemaakt door een
delegatie van de wijkraad.
Park Zwanenberg: de wijkraad heeft veel contact gehad met de projectontwikkelaar en voorgesteld
om een voorlichtingsavond te organiseren. De projectontwikkelaar heeft hier geen gebruik van
gemaakt maar in plaats daarvan een brief rondgestuurd. Men is momenteel bezig om trottoirs e.d. te
verbeteren. Men is in onderhandeling met de gemeente om het onderhoud over te nemen, dit
verloopt echter niet soepel. Verder geen nieuwe ontwikkelingen.
11. Rondvraag
Toezichthouder over de parkeersituatie in de Molenstraat. Bewoners zetten nu pionnen neer voor
hun inrit. Dit werkt vrij goed. Er wordt veel gecontroleerd door toezichthouder. Hij heeft het idee dat
het iets beter gaat. Hopelijk blijft men handhaven op het parkeerbeleid.
Zwerfafval: gemeente haalt prullenbakken goed leeg, maar er is geen regel dat winkeliers moeten
zorgen dat er minder zwerfafval komt. Eventueel meer prullenbakken plaatsen (bij bankje). Het blijft
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afhangen van het gedrag van mensen. Misschien kan de gemeente ‘schuiven’ met prullenbakken.
Quintin zal dit bekijken.
De bordjes bij de rolstoelpaden zijn weg bij het bos bij ’t Putje. Waar zijn deze gebleven? Quintin
vraagt dit na.
Parkeren op Talentencampus (Nelson Mandelaboulevard) wordt weer steeds meer. Dit zal Koos
meenemen in zijn gesprek met de wethouder.

12. Sluiting
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