Wijkraad – Oss-Zuid
Openbare vergadering
Datum
Locatie

3 maart 2016
Buurtcentrum Kortfoort
Rozenstraat, Oss

Aanwezig:
Leden wijkraad

Adviseurs

Meral Ilgen - Henny Dekker (later) – Ellen Bloks – Koos Keen –
Naomi Thijssen – Manon Moers
Afwezig met bericht: Jacqueline Eekels
Frank van Lent (wijkcoördinator) – Ben Post – Leontine Jansen (Ons Welzijn) Maaike Mollen (Sociaal team)
Afwezig met bericht: Joop de Groot (Gebiedsbeheer) – Ruben Harmsen
(Gebiedsbeheer)
Speciale gast: Wobine Buijs (Burgemeester)

Bezoekers

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

Richard van Baal - Carla van der Burgt - John van der Burgt - Thijs Boerjan - Jo
Zwiers (later)

Opening
Vaststellen definitieve agenda
Inspraak
Vaststellen verslag vergadering 21 januari 2016
Mededelingen Wijkraad
Mededelingen adviseurs
Financiën
Actielijst
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur en heet iedereen welkom.
De burgemeester is aanwezig om Naomi als nieuw wijkraadslid te installeren (zie foto’s op onze
Facebook pagina)
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2. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Inspraak
Thijs Boerjan - Woont sinds 3 jaar in Oss, waarvan het laatste jaar in Oss-Zuid. Is geïnteresseerd in het
'wijkgebeuren' en zag in de Zuiderpost en website over de vergadering.
Wil graag ondersteunen in de wijk waar dat mogelijk is. Hij gaat na de vergadering in gesprek met
Steef de Graauw van de Wijkstichting.
Carla en John van der Burgt
Vraag voor Ben Post i.v.m. de buurtapp. Hoe kan deze uitgebreid worden. In de Ruwaard is er ook
zo'n initiatief.
Ben: politie juicht dit initiatief toe. Hij wil wel met één persoon contact onderhouden. Ook kunnen
mensen uit omliggende straten aan de app toegevoegd worden.
Let er wel op dat het geen sensatie babbelbox wordt en dat het alleen gaat over het melden van
verdachte omstandigheden. Eventueel afspraken maken wat er wel en niet op de app thuishoort.
Frank geeft aan dat in Noord-West-Centrum ook zo'n initiatief is en dat daar eventueel contact mee
gezocht kan worden om informatie in te winnen. Als de app uitgebreid wordt, kan de gemeente dit
initiatief ondersteunen door een bord te plaatsen met 'buurtpreventie app'.
Carla en John zullen een artikel schrijven voor de Zuiderpost, website en Facebook zodat er meer
bekendheid aan gegeven wordt.
Eventueel flyer maken, straat rondgaan, hoe groter hoe effectiever. Frank geeft aan dat de gemeente
dit wil faciliteren.
Carla: nieuwe parkeerhavens op Hescheweg. Gebiedsbeheerder is geweest en zou met Carla contact
opnemen. Frank zal opnieuw vragen of Ruben contact wil opnemen.
Op 24 maart is er een bijeenkomst in de Ruwaard over whatsapp om 19.00 uur (zaal 5 in de Iemhof).
4. Vaststellen verslag vergadering 21 januari 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en zal op de website geplaatst worden.
5. Mededelingen Wijkraad
Persbericht (gemeente) over 'natuur in de wijk'. De gemeente wil meer leefbaarheid voor diverse
vogels en vleermuissoorten. Derhalve willen ze meer nestkasten plaatsen en willen meer natuur
terug brengen in het 'stadse'. Meer informatie is te vinden via de website
www.natuurindewijk.nl/oss
Er is gevraagd om mensen aan te dragen voor een 'oogappeltje'.
De wijkraad heeft informatie gekregen van een aantal asfaltwerkzaamheden. De Munlaan en de
Wilpertslaan worden voorzien van (stukken) nieuw asfalt.
Werkzaamheden snelfietspad tussen Oss en Den Bosch. De kruising van de Wethouder van
Eschstraat en de Chrysantstraat zal lang dicht blijven. Hierdoor valt op hoe belangrijk de fietsstraat is.
Het is goed dat de wijkraad een signaal heeft afgegeven aan de gemeente hierover. Er is een
informatie avond geweest (in november) in Geffen maar de wijkraad heeft destijds niet door gehad
dat het zo ingrijpend zou zijn voor Oss-Zuid.
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De wijkraad blijft dit kritisch volgen.
De wijkraad heeft een positief advies gegeven over het structuurplan bomen (hinder en overlast). De
gemeente had voorheen het standpunt dat als een boom goed was, deze nooit werd gekapt. Nu
wordt ook aan de hinder en overlast een waarde toegekend. Dit is een voordeel zodat de gemeente
goede criteria heeft voor het kappen van bomen en bewoners er meer bij betrokken worden.
De wijkraad heeft een positief advies gegeven aan de gemeente over het wijzigen van het
bestemmingsplan in de Willibrordusweg. De plek waar de timmerfabriek staat wordt nu een
woonbestemming (appartementen).
6. Mededelingen adviseurs
Ben Post: Er zijn maar heel weinig woninginbraken (1) geweest. Gisteren is een woninginbreker
opgepakt. Verder zijn er geen bijzonderheden.
Ons Welzijn: Maaike stelt zich even voor, zij is lid van het Sociaal Team Oss-Zuid en werkt ook bij Ons
Welzijn (Talentcentrum).
Leontine Jansen legt uit dat er achter het Zuidergebouw een natuurtuin aangelegd wordt waarbij een
aantal mensen uit de buurt betrokken zal worden.
Proberen activiteiten in de wijk te bevorderen.
Er is pas een talentenmarkt geweest in Ussen. Mensen die iets willen doen in de wijk kunnen zich
melden bij Alex van der Heijden (verbinden met elkaar).
Een vraag van de wijkraad aan de gebiedsbeheerders (dit is al eerder bij hun gemeld) over de
wateroverlast na hevige regenbui in de Industrielaan. Deze overlast is bekend en zal bekeken worden
bij de aanleg van de nieuwe fietsstraat.
Ook de vraag vanuit de Molenweg is bij de gebiedsbeheerders onder de aandacht gebracht. Dit gaat
vooral over de staat van het asfalt. Dit is voorlopig nog niet aan vervanging toe. Ook de
parkeerperikelen zijn aan de orde gesteld. Deze aspecten zijn niet gemakkelijk op te lossen.
Bij de parkeerproblematiek rondom de Action wordt gehandhaafd zodra de politie dit ziet.
Op het trottoir van de Molenstraat naar de Oude Molenstraat is een sluis geplaatst om de fietsers te
demotiveren om over de stoep te fietsen. Dit biedt weinig vooruitgang omdat men er tussendoor kan
slalommen. De gebiedsbeheerders zijn door de wijkraad op de hoogte gebracht. Politie handhaaft
regelmatig. Het heeft ook te maken met fatsoensnormen.
De sluis is slechts aan de kant van de Oude Molenstraat. Waarom is er geen tweede sluis geplaatst
aan de kant van de Molenstraat? Ben neemt hierover contact op met Ruben. Henny zal dit vanuit de
wijkraad onder de aandacht brengen.
De wijkraad was verrast door een artikel in de krant (kruispunt Julianasingel - Nieuwe Hescheweg)
over het niet aanleggen van een fietstunnel. De wijkraad was niet op de hoogte van deze plannen.
Deze zijn inmiddels onder embargo toegestuurd. Deze zullen in een latere vergadering aan de orde
komen, zodra dit is toegestaan.
Frank benadrukt nogmaals het belang van de wijkraad om hierop te reageren omdat het een heel
belangrijke fietsroute is.
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7. Financiën
De begroting van de wijkraad wordt door Ellen toegelicht.
Frank legt uit dat er een post op de begroting staat (sport, gezondheid en bewegen) voor de aanleg
van een buiten fitness speeltuin. Het SEC (Sport Expertise Centrum) zal hierbij betrokken worden om
er meer aandacht aan te besteden (buurtsport e.d.).
De begroting wordt vastgesteld.
8. Actielijst
Verkeerssituatie Hescheweg
Fitness Iepenstraat
Molenweg (wegdek) - terugkoppelen naar bewoners
Voorzieningenkaart (overhandiging is op 5 april)
Alex van der Heijden zal voor onze volgende vergadering (12 mei) uitgenodigd worden om toelichting
te geven over de Talentenmarkt van Ons Welzijn.
9. Rondvraag
De wijkstichting zoekt nog steeds naar mensen voor de functie van secretaris en penningmeester.
Herfstblad: stond vandaag in de krant. Er stond ook een nieuw bord bij met als waarschuwing dat het
niet is om op te spelen. Dit creatieve bord is door de gebiedsbeheerders geplaatst omdat het als te
gevaarlijk beschouwd wordt. Op 30 maart wordt een officiële opening georganiseerd.
Maandag heeft Ellen een gesprek met iemand die zeer geïnteresseerd is als eindredacteur voor de
Zuiderpost en ervaring heeft met dit soort werk.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
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