Verslag van de openbare vergadering van de Wijkraad Oss Noord-West
Datum
Aanvang
Locatie

: Donderdag 27 september 2018
: 20.00 uur
: Buurtcentrum De Bonte Hoef, Vlasakkers 9 te Oss

Leden wijkraad : Jos Luijk (voorzitter), Wino Jansen (interim voorzitter/assistent secretaris),
Vednan Tursic (secretaris), Jos Boerakker (penningmeester)
Adviseurs

: Joop de Groot (gebiedsbeheerder), Jasper Timmerman (wijkcoördinator),
Ruud Nooijen (wijkagent)

Wijkstichting

: Anny van Ooijen (secretaris), Frank van Dijk (penningmeester WS)

Bezoekers

: 11

Notulist

: Mascha Hondong

Genodigden

: Rinus van Boxtel

Afwezig (m.k.) : Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder), Carlo van Erp (wijkagent),
Henry Wibier (algemeen bestuur)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Men staat als eerste
een minuut stil bij de slachtoffers van het ongeluk van 20 september jl. in Oss. De voorzitter
geeft aan dat de nabestaanden alle aandacht erg waarderen. Er is op 8 oktober a.s. een
herdenkingsbijeenkomst in besloten kring. Het is echter wel mogelijk deze bijeenkomst te
volgen op grote schermen bij Top Oss.
De voorzitter biedt namens de wijkraad zijn excuses aan voor de slechte communicatie
omtrent de annulering van de vorige openbare vergadering. Er stonden die avond twee
afspraken op de agenda en de wijkraadsleden vonden het erg belangrijk aanwezig te zijn bij
de afspraak over het windpark.
2. Politie
Ruud Nooijen geeft aan dat hij onlangs kennis heeft gemaakt met het kernteam. Er wordt
doelgericht over bepaalde zaken gesproken. De politie merkt dat mensen soms de drempel
te hoog vinden contact te zoeken met de politie. Ruud geeft aan dat men de politie kan
mailen of meldingen kan doorgeven aan de wijkraad. De voorzitter hoopt dat men meer
actief kan spreken met de politie.
Het publiek merkt op dat er in de Schepenen voor een invalidewoning steeds auto’s
geparkeerd staan waardoor de straat steeds smaller wordt. Dit is reeds enkele keren
doorgegeven bij de toezichthouder, maar het probleem bestaat nog steeds.
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De eerste prioriteit ligt bij de handhavers van de gemeente volgens Ruud. Ruud zal dit
probleem nogmaals onder de aandacht brengen. Mocht dit geen succes opleveren, kan het
publiek ook zelf contact opnemen met de handhaver van de gemeente.
In de afgelopen periode zijn er twee woninginbraken (Brandstraat en Ussenstraat) gemeld.
Dit is een redelijk aantal rond deze tijd van het jaar. De politie is momenteel druk doende
met alle activiteiten omtrent het stintongeval op 20 september jl.
Het publiek deelt mede dat de gevaarlijke situatie bij Arie Zeegers door scooters e.d. nog
steeds aan de orde is. Men heeft het idee de scooterbestuurders aan te spreken als
bewoners. Ruud is hier wat terughoudend in en geeft aan dat dit wel mogelijk is, maar dat
men de situatie goed dient in te schatten of dit verstandig is.
3. Preventieteam
Marian de Sain geeft de vragen die zij vanuit de buurtpreventie ontvangt door aan de politie.
Op 24 oktober a.s. staat er weer een controle gepland. In de toekomst zullen de controles
zonder politie uitgevoerd worden. Het preventieteam houdt tijdens de controle indien nodig
contact met de politie. Marian hoopt dat er geen mensen afhaken wanneer er geen politie
meer aanwezig is tijdens de controles. De vuurwerkcontrole is in december a.s.
Op woensdag 3 oktober a.s. gaat Marian op bezoek bij het preventieteam van Schadewijk. De
preventieteamleden krijgen een training en Marian mag hierbij aanwezig zijn. Wanneer zij
ziet dat dit handig is voor haar preventieteam, zal zij dit aangeven bij de wijkraad. Tijdens de
volgende vergadering zal zij haar bevindingen delen.
De wijkraad is op zoek naar meer interactie. Thema’s met sprekers zijn welkom.
Tot slot geeft de voorzitter aan dat de wethouder niet op donderdag in de gelegenheid is
deel te nemen aan de openbare vergadering. Mocht dit gewenst zijn, dient men over te
stappen naar een andere dag. De voorzitter vraagt aan het publiek wat zij graag willen. Het
uiteindelijke voorstel is de donderdag blijven hanteren als vergadermoment. De wijkraad
heeft periodiek overleg met de wethouder. Mocht men iets willen bespreken, dan komt dit
zeker bij de wethouder terecht. De planning voor het jaar 2019 kan worden opgesteld.
4. Wijkbus (Rinus van Boxtel)
Rinus van Boxtel is de voorzitter van de stichting Wijkbus. Hij is blij dat hij de gelegenheid
heeft vanavond de wijkbus te promoten tijdens de vergadering. Hij heeft het idee dat de
wijkbus nog niet bij iedereen bekend is. De wijkbus heeft een sociale functie, denk aan
eenzaamheid, mensen uit isolement halen e.d. In 2017 is de stichting opgericht. Het bestuur
van de stichting bestaat uit drie bestuursleden. De bus wordt gehuurd van Van Driel. Het
huren van de bus is goedkoper en praktischer. Er is met Van Driel afgesproken dat er altijd
een vervangende bus is wanneer de bus defect is. Er is gekozen voor een huurperiode van
drie jaar, incl. brandstof, verzekering zonder eigen risico, onderhoud.
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Het houden van een openbare enquête leverde een aantal schrijnende reacties op. Rinus gaf
als voorbeeld een mevrouw die haar vrijheid terug heeft gekregen door mee te rijden met de
wijkbus.
Het publiek vraagt of de wijkbus ook geschikt is om mensen in een rolstoel te vervoeren. Dit
is niet het geval. Het fixeren van een rolstoel in de bus brengt enige tijd met zich mee en deze
tijd hebben de chauffeurs niet. Mensen met een rollator kunnen uiteraard wel mee. De
mensen worden geholpen in de bus te stappen en de rollators worden achter in de bus
vastgezet zodat ze niet door de bus heen rijden.
De wijkbus werkt met een lidmaatschap. Mensen uit Oss kunnen lid worden voor € 5,-. Dit
bedrag is inclusief de eerste rit gratis. Alle leden mogen een introducee meenemen die tegen
een gereduceerd tarief mee kunnen rijden. De chauffeurs hebben in de bus een
inschrijfformulier liggen waarvoor ze zelf € 5,- hebben betaald. Om die reden is het niet
mogelijk digitaal in te schrijven. Na inschrijving wordt het lidmaatschapspasje thuis bezorgd.
De route die er gereden wordt, staat op de website van de gemeente. De gereden routes
worden tevens door Arriva gepubliceerd. Het betreffen uurdiensten, alleen bij bepaalde
punten zoals het centrum, ziekenhuis wordt er twee keer per uur gereden. Momenteel rijden
er 20 chauffeurs rond en staat er één chauffeur op de wachtlijst. Er wordt 6 dagen per week
gereden, niet op zon- en feestdagen. Men hoopt meer naamsbekendheid op te bouwen door
bij diverse bijeenkomsten aanwezig te zijn en mond tot mond reclame.
Wanneer blijkt dat de wijkbus een groot succes is, wordt er gekeken naar de mogelijkheid
een extra bus in te zetten.
Het publiek merkt op dat men een halte bij De Bonte Hoef en De Hille mist. Rinus geeft aan
dat men openstaat voor verbetervoorstellen. Deze kunnen gemeld worden bij de wijkraad en
zij sturen de voorstellen door naar Rinus.
De wijkbus is voorzien van reclamevermeldingen. Door deze inkomsten kunnen de
vrijwilligers in het zonnetje gezet worden.
Het publiek vraagt of iedereen (ook kinderen) in de wijkbus een gordel draagt. Dit is het
geval.
Rinus hoopt dat iedereen de wijkbus onder de aandacht wil brengen in zijn/haar omgeving.
5. Notulen vergadering van 28 juni 2018
Pagina 1 t/m 3: geen opmerkingen
Pagina 4: Het publiek vraagt of er al een Facebookpagina is aangemaakt. Deze is nog niet
aangemaakt. Wino en Vednan zijn bezig met het ontwerp van de website.
Pagina 5 t/m 6: geen opmerkingen
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6. Spreekrecht publiek
Er is geen spreekrecht aangevraagd.
Het publiek geeft aan dat er onlangs bij de plastic container in het winkelcentrum mooie
groene matten zijn aangebracht. Mensen in een rolstoel kunnen er nu niet meer bij. Door het
plateau is het nu te hoog geworden. Jasper Timmerman pakt dit op en neemt contact op met
Nynke Stein.
7. Wijkstichting
De wijkstichting is nog steeds op zoek naar vrijwilligers en bestuursleden. Er zijn momenteel
drie bestuursleden. Het organiseren van activiteiten is door de fysieke toestand van het
bestuur moeilijk. De voorzitter stelt voor actief te gaan werven tijdens een infodag bij
bijvoorbeeld de Wolfskooi. Men concludeert dat het tegenwoordig sowieso lastig is
vrijwilligers te werven.
Het publiek merkt op dat er bij het correspondentieadres van de wijkraad geen huisnummer
vermeld staat. Dit dient nummer 35 te zijn.
De nieuwe wijkkrant wordt op korte termijn uitgebracht.
8. Gemeente Oss
Organisatiewijziging:
Joop de Groot is vandaag voor de laatste keer als gebiedsbeheerder aanwezig bij de
openbare vergadering. Hij krijgt een andere functie (werkbeheerder) binnen de gemeente
Oss . 1 december a.s. start zijn opvolger bij de gemeente Oss.
- actielijst
Het riet bij het Mikkeldonkpark is weggehaald en er is nieuwe beplanting aangebracht.
Het kunstwerk in park De Strepen (bronzen stapstenen) ligt momenteel onder een laag
asfalt. Dit is tijdens het asfalteren van de paden gebeurd. Er wordt met de kunstenaar
overlegd hoe dit opgelost kan worden.
De voorzitter bedankt Joop de Groot voor zijn inzet tijdens de afgelopen periode en
overhandigd hem een attentie. Joop neemt het woord over en bedankt iedereen. Hij noemt
deze wijk een wijk waar veel gebeurd. De opkomst tijdens de openbare vergaderingen is
groot, waardoor de gemeente veel terugkrijgt van het dagelijks leven in de wijk. Na drie jaar
als gebiedsbeheerder was het voor Joop tijd voor een nieuwe uitdaging.
9. Wijkraad
- mededelingen:
Jos Boerakker geeft aan dat de wijkraad het belangrijk vindt het project omtrent de
windmolens strak te begeleiden.
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Het betreft hier wel een dilemma, aangezien alle partijen een kans dienen te krijgen. De
wijkraad kijkt hier objectief naar en zal een advies uitbrengen Het is nog niet bekend hoe dit
verder gaat in de toekomst. Er is nog veel onbekend.
Jos Luijk geeft aan dat er tijdens de volgende openbare vergadering op 15 november a.s. een
introductie van de nieuwe multifunctionele accommodatie wordt gegeven. De installatie van
de bestuursleden heeft inmiddels plaatsgevonden. Wanneer alles door de raad is
goedgekeurd, gaat het naar de notaris. Het betreft op 15 november a.s. geen inspraakavond,
maar een informatiebijeenkomst.
10. Rondvraag
Een oude ambulance medewerker wil een AED naar buiten brengen. Alleen heeft de stichting
geen geld om een buitenkast te betalen. Marian de Sain vraagt of de wijkraad misschien een
financiële bijdrage wil leveren. Jos Boerakker zal dit nader bekijken.
Het publiek geeft aan dat de SID al maanden op de Braakstraat hangt en vraagt zichzelf af of
deze niet meer gerouleerd wordt. Jasper bekijkt dit. Er is een schema opgesteld van de
roulatie.
Het publiek merkt op dat er ongedierte rondkruipt in de sloot aan de Vulderdijk/Herbergier.
De struiken zouden al weggehaald zijn, maar dit is nog niet gebeurd. Tevens heeft men het
idee dat er sprake is van illegale bouw van schuurtjes.
De doorgang bij het terras van Jordaans wordt afgesloten voor voetgangers. Men vraagt
zichzelf af of hier een vergunning voor is afgegeven. De handhaver wordt hiervan op de
hoogte gebracht en verzocht ter plaatste te gaan kijken. Jasper bekijkt dit verder en gaat na
of er een vergunning is verleend.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de wijkraadsvergadering van donderdag
15 november 2018 in De Bonte Hoef, Vlasakkers 9 te Oss.
De eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering vindt plaats op donderdag 15 november
a.s. om 20.00 uur in De Bonte Hoef, Vlasakkers 9 te Oss.
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