Wijkraad – Oss-Zuid
Openbare vergadering
Datum
Locatie

21 januari 2016
Buurtcentrum Kortfoort
Rozenstraat, Oss

Aanwezig:
Leden wijkraad

Jacqueline Eekels - Meral Ilgen - Henny Dekker (notulen) – Ellen Bloks –
Koos Keen – Naomi Thijssen
Afwezig met bericht: Manon Moers

Adviseurs

Frank van Lent (wijkcoördinator) – Joop de Groot (Gebiedsbeheer)
Afwezig met bericht: Niels de Lange – Ben Post

Bezoekers

Leny Boerboom – Steef de Graauw (Wijkstichting) – André v.d. Boogaard –
Richard van Baal – Johan van Liempt – L. Schutterop – A. Schutterop-Werner –
Johan Huiberts – Wil Panneman

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

Opening
Vaststellen definitieve agenda
Inspraak
Vaststellen verslag vergadering 10 december 2015
Mededelingen Wijkraad
Mededelingen adviseurs
Financiën
Presentatie Energiecoöperatie Oss, o.a windenergie & zonnepanelen op Sporthal
Mondriaan
Actielijst
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Welkom aan nieuw wijkraadslid; Naomi Thijssen. Naomi stelt zich voor.
2. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. Inspraak
Inspraak. Hier heeft niemand zich voor aangemeld.
4. Vaststellen verslag vergadering 10 december 2015
Geen wijzigingen.
N.a.v.:
Kunstwerk Hazenakker nadert zijn voltooiing. In eerste instantie werd er door de wijkraad van een
iets andere locatie (meer op de helling aan de andere zijde van de Bremlaan) uitgegaan.
Na het carnaval een officiële opening organiseren.
Uitrit Lidl is recht tegenover de kruising Oude Molenstraat en de Witte de Withstraat. Dit kan lastige
verkeerssituaties opleveren. Joop de Groot geeft aan dat dat de uitrit volgens plan is uitgevoerd.
5. Mededelingen Wijkraad
Zowel bij de Wijkstichting als bij de Zuiderpost is er dringend behoefte aan personele versterking.
Het nieuwe gezondheidscentrum gaat per 1 februari open. Op 19 maart is er een open dag.
Er is een brief van een bewoner van de Molenweg over de parkeerproblemen, gevaarlijke
verkeerssituaties en vervuiling in deze straat.
Het gemeentebestuur heeft de mening gevraagd aan de wijkraad over de wijziging van het
Bestemmingsplan van de oude timmerwerf aan de Willibrordusweg ten behoeve van de bouw van
appartementen. De wijkraad kan hier mee instemmen.
6. Mededelingen adviseurs
Joop de Groot:
Overlast riolering door wortels van de bomen in de Floraliastraat is verholpen. Bewoners willen de
karakteristieke haagbeuken behouden.
Brief wijkraad over kruising nieuwe fietsstraat Titus Brandsmalaan – Nieuwe Hescheweg is
beantwoord. Kruising wordt niet meer gewijzigd. Wijkraad was bovendien erg laat in de procedure.
Wijkraad is niet tevreden over dit antwoord. Er volgt op donderdag 4 februari een gesprek over dit
onderwerp.
Klachten over de verkeerslichten in de Julianasingel. Deze zijn niet goed afgesteld. Mogelijk probleem
is het niet goed functioneren van de detectielussen. Dit kan veroorzaakt worden door de bewapening
in de betonnen platen.
Het trapveldje van de speeltuin in de Asterstraat geeft nog steeds aanleiding tot klachten over
geluidoverlast. Geluidmeting is lastig door achtergrondlawaai van het verkeer. Gemeente en een
bewoner zijn verwikkeld in een juridische procedure.
7. Financiën
Het jaar 2015 is zo goed als afgesloten. Het budget was precies toereikend.
Volgende vergadering komt de begroting voor 2016 aan de orde.
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8. Presentatie Energiecoöperatie Oss, o.a windenergie & zonnepanelen op Sporthal Mondriaan
Lezing over de Energiecoöperatie Oss (hierna ECO)
Door Johan Huiberts en Wil Panneman.
De ECO is opgericht op 16 mei 2014.
De ECO wil met en voor de bewoners van Oss de gemeente zo energie neutraal mogelijk maken.
Om dit te bereiken denkt ECO aan voorlichting en educatie over energiebesparing en het opwekken
van energie in de directe omgeving.
De voorlichting en educatie bevat
a. een overstapservice van energieleveranciers,
b. een quick scan van het woonhuis. Een huisbezoek door deskundigen, onderzoek naar de
mogelijkheden om energie te besparen. Advies over energiebesparing (bv. spouwmuurisolatie) in
een rapport, toegespitst op de aangetroffen situatie en
c. een stroom ontdekkist met concrete voorbeelden om thuis via de verlichting elektriciteit te
besparen. Er volgt een warm pleidooi voor het meer toepassen van ledverlichting.
Mensen die hier mee verder willen kunnen via reductie@energiecooperatieoss.nl een verzoek doen
voor meer informatie.
Opwekken energie in de omgeving
De productie moet nog op gang komen, maar er wordt hard aan gewerkt.
Het eerste project is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Mondriaan sporthal.
Door lid te worden van de ECO kan hier stroom van worden betrokken, met name in het
postcodegebied 5342!
Er is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het plaatsen van windturbines in de omgeving
van Oss (omgeving Megense Baan).
ECO wil dat de bewoners van de gemeente Oss hierin kunnen participeren.
ECO ziet in windenergie geen doel, maar een middel om te komen tot een duurzame samenleving.
De ECO gaat uit van burgerparticipatie waarbij de coöperatie democratisch van opzet is en voor alle
inwoners toegankelijk zal zijn.
ECO heeft een laagdrempelig lidmaatschap, creëert lokale betrokkenheid en heeft de mogelijkheid
om financieel in te stappen.
Zie ook:
www.energiecooperatieoss.nl
info@energiecooperatieoss.nl
Facebook: @energiecooposs
Twitter: @energiecooposs
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9. Actielijst
Kruispunt Nieuwe Hescheweg, zie verder agendapunt 5.
Voorzieningenkaart
Fitness Iepenstraat. Leny Boerboom heeft hiervoor het initiatief genomen. Er wordt een
bewonersgroep geformeerd. Deze moet een stappenplan maken.
Meral zal hierin de wijkraad vertegenwoordigen. Ook de gebiedsbeheerder en Ons Welzijn (voorheen
Vivaan) worden bij het initiatief betrokken. De gemeente staat positief ten opzichte van dit initiatief.
10. Rondvraag
Geen vragen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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