Wijkraad – Oss-Zuid
Openbare vergadering
Datum
Locatie

1 december 2016
Buurtcentrum Kortfoort
Rozenstraat, Oss

Aanwezig:
Leden wijkraad

Meral Ilgen - Henny Dekker – Ellen Bloks – Koos Keen –
Naomi Thijssen – Manon Moers – Jacqueline Eekels

Adviseurs

Frank van Lent (wijkcoördinator) – Ben Post (wijkagent) – Niels de Lange
(wijkagent) – Joop de Groot (Gebiedsbeheer) – Ruben Harmsen
(Gebiedsbeheerder)

Bezoekers

Steef de Graauw – Johan van Liempt – Paulien van den Oever – Richard van
Baal – Roy van der Lee – Henk Snijders – Wil Panneman – W. van der Heijden –
Nicon Moers – Wilfried Geurts – Joan van Vugt – Jan Landman – Bianca van der
Heijden – Robert Wijnen – Mark de Weerd – Joost van Leeuwen – Marcel
Pelgrum – Thijs van Dam – Frans Netten – Dorien Netten – Jurgen van
Maastricht – M. Arts

Afgemeld

André van de Boogaard

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

Opening
Vaststellen definitieve agenda
Vaststellen verslag vergadering 6 oktober 2016
Voetbalveld Asterstraat
Inspraak
Mededelingen Wijkraad
Mededelingen adviseurs
Financiën
Actielijst
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3. Vaststellen verslag vergadering 6 oktober 2016
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en zal op de website geplaatst
worden.
4. Voetbalveld Asterstraat
De gebiedsbeheerder legt uit wat er de afgelopen anderhalf jaar heeft plaats gevonden.
Er zijn klachten binnengekomen over geluidsoverlast rondom het voetbalveld, en er werd gevraagd
om handhavend op te treden.
De gemeente heeft daarop geluidsmetingen gedaan, en er was geen grond om op handhaving in te
gaan. Daarop is bezwaar gekomen van bewoners, niet alleen voor ballengeluid maar ook van het
stemgeluid. Hierop is onduidelijkheid ontstaan, ook door wat er in de media gezegd is.
De gemeente zit met een dilemma, hoe kunnen we gezamenlijk tot een gezamenlijke oplossing
komen?
- Niets doen, overlast stemmen en ballen blijven bestaan
- Hekken verwijderen
- Veld opheffen
- Hoge hekken vervangen door hekken die minder geluid veroorzaken
- Hekken verlagen
- Veldje kleinschaliger maken zodat het meer een kinderspeelplek wordt
De betreffende bewoonster heeft bezwaar gemaakt omdat de rapportage niet goed was.
Aangegeven tijdens gesprek dat balgeluid de trigger is. Op moment dat er (’s avonds) behoorlijk
geluidsoverlast is zijn de knallen zijn zo hard dat ze boven de industrienorm uitkomen (meting is door
een onafhankelijk bureau gedaan). Het gaat vooral om ’s avonds. Het bal- en stemgeluid wegen voor
deze bewoners even zwaar.
Door omwonende bewoners wordt vooral overlast ervaren door de ‘hangjeugd’ ’s avonds en ’s
nachts. Maar dit is tegenwoordig ook al een stuk minder. Het gaat vooral om de beleving die mensen
van ‘overlast’ hebben. De meeste bewoners hebben geen ‘last’.
De politie heeft altijd gehandhaafd op de overlast van de hangjeugd.
Politie gaat niet na 20.00 uur mensen wegsturen i.v.m. geluidsoverlast.
De gebiedsbeheerders melden dat het hek vervangen kan worden door een hek wat stiller is. Dit is
een duurdere oplossing, maar de gemeente is bereid dit te doen.
Zij bedanken de mensen voor het komen en het laten horen van hun argumenten. De gemeente zal
nogmaals met de betreffende familie om tafel gaan zitten.
De wijkraad zal van de voortgang op de hoogte gehouden worden.
Samengevat: De mening van de buurt is om geen geld te investeren in hekwerk, maar laat het veld
wel zoals het is, zodat het spel zoals het nu is gespeeld kan blijven worden.
De voorzitter verzoekt de gebiedsbeheerders om toch te kijken naar een redelijke investering zodat
het geluid van het hekwerk gereduceerd wordt. De gebiedsbeheerder gaat hiermee akkoord en zal
de gekozen oplossing aan de wijkraad voorleggen voordat deze uitgevoerd wordt. Dat wil zeggen dat
de wijkraad (Koos) ingelicht zal worden voordat er handelingen plaats vinden.

5. Inspraak
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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6. Mededelingen Wijkraad
Nieuwe website: http://www.wijkraadosszuid.nl
Facebook pagina: https://www.facebook.com/wijkraad.osszuid
Brief ontvangen van College, n.a.v. het onderzoeken van een speelvoorziening bij de Hazenakker.
College is het met de wijkraad eens om dit burgerinitiatief handen en voeten te geven. Er zal een
kleinere speelvoorziening gecreëerd worden naast het vernieuwde hertenkamp.
College heeft in samenspraak met gebiedsbeheerders afgesproken om samen met de buurt hierin op
te trekken bij het project speelvoorziening. De wijkraad zal dit proces blijven volgen.
Verzoek NME Centrum Elzenhoek voor financiële steun. Wijkraad heeft dit verzoek positief
beantwoord en Harm en Hannie (mini-zebu’s) zijn inmiddels de nieuwste bewoners van het
hertenkamp.
Vergaderschema 2017  Er komen 4 openbare vergaderingen en verder gaan we de wijk in voor
‘inloop’ vergaderingen. De eerste zal plaatsvinden bij Cito. Het overzicht staat ook in de Zuiderpost.
De ‘nader te bepalen’ plaatsen zullen op de website en op Facebook aangegeven worden.
Kerstmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 10 december, voor het Zuidergebouw.
Nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden op 11 januari in het buurthuis.

7. Mededelingen adviseurs
Politie (Niels): Vandaag werd er op de hoek van de Nieuwe Hescheweg, ingebroken in Brucknerlaan.
Een bewoner heeft de politie gebeld en twee van de drie inbrekers zijn aangehouden. Er wordt
tegenwoordig vooral overdag ingebroken. Woninginbraken zijn verminderd t.o.v. vorig jaar. Er zijn
veel burgerinitiatieven (whatsapp groepen e.d.), dit helpt om de wijk veiliger te maken. Politie vindt
dat er sneller contact moet zijn met de politie. Zij denken op dit moment na over hoe de politie hierin
kan participeren. Hoe kunnen we beter met elkaar communiceren? De wijkraad zal hierover
meedenken en komt hier in een volgende vergadering op terug.
Gebiedsbeheerders: Naar aanleiding van een vraag in de vorige vergadering is er contact geweest
over de verkeerslichten op de Julianasingel. Blijf dit in de gaten houden en als er weer iets
geconstateerd wordt, neem contact op met Theo Janssen (Naomi).
Er zijn vragen gesteld over de Medicijnstraat (Park Zwanenberg), dit wordt ontwikkeld door de
projectontwikkelaar en niet door de gemeente. Het terrein wordt anders ingericht waardoor de
fietsroute en het parkeren duidelijker wordt. In december worden de parkeerbesluiten en
parkeerzones van kracht (zowel voor Park Zwanenberg als de Talentencampus).
IUP projecten: Nieuwe Hescheweg zou starten in november. Problematiek rond de busroute is zover
geëscaleerd dat deze pas begin februari kan gaan starten. Aannemer zal binnenkort beginnen met
bestellen van materialen. Het project van Brabant Water zal parallel lopen.
Willibrordusweg: Het speeltuintje zal in dit traject meegenomen worden. Het is en
onderhoudsproject, riolering wordt vervangen en straten zullen eenduidig worden en
Willibrordusweg (ten zuiden van Julianasingel) zal versmald worden. Er zal voor bewoners een
informatieavond georganiseerd worden.
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Gestart met nieuwe IUP traject, er wordt vooruitgekeken naar projecten die na 2017 op de rol komen
te staan. De wijkraad zal in januari uitgenodigd worden om hierover mee te denken en te praten.
8. Financiën
De wijkraad heeft een bijdrage geleverd aan de kosten voor Harm en Hannie.
9. Actielijst
Fitness Iepenstraat: Er is een workshop geweest waarvan foto’s te vinden zijn op facebook. Op 8 april
2017 zal officiële opening zijn.
Molenweg: blijft staan. Antwoord gebiedsbeheer zal teruggekoppeld worden.
Speelvoorzieningen: blijft staan.
Verkeerslichten Julianasingel: Contact geweest met Theo Janssen.
Knikkerbaan verplaatsen: geen terugkoppeling geweest. Mag van de lijst af.
Problemen rondom Medicijnstraat: blijft staan.
10. Rondvraag
Kan er iets gedaan worden aan het gat in de J. Zwijssenlaan, ter hoogte van de Medicijnstraat?
De Zwijssenlaan staat op de planning om voorzien te worden van geluidswerende verharding.
Daarvoor moet eerst de bouw gereed zijn. Er zijn inmiddels wel waarschuwingsborden geplaatst.
Frank: Doet de wijkraad nog iets met de rotonde? Ja, er zal een echte kerstboom op de rotonde
komen die geschonken wordt door een bewoner uit Oss-Zuid (uit het potje ‘BuurtwerkT).
Koos: Inrit voor P&R bij Gasstraat is erg moeilijk te zien (vooral ’s avonds). De gemeente is al bezig
met het beter verlichten van het zebrapad. Dit zal meegenomen worden.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en wenst iedereen prettige feestdagen.
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