
 
 

Verslag van de openbare vergadering van de Wijkraad Oss Noord-West 

 

Datum : Donderdag 13 december 2018 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : Buurtcentrum De Bonte Hoef, Vlasakkers 9 te Oss 

Leden wijkraad : Wino Jansen (interim voorzitter/assistent secretaris),  

  Jos Boerakker (penningmeester) 

Adviseurs : Quintin Michielsen (gebiedsbeheerder), Bert Jansen (gebiedsbeheerder),  

  Jasper Timmerman (wijkcoördinator) 

Wijkstichting : Anny van Ooijen (voorzitter), Frank van Dijk (penningmeester WS) 

Bezoekers : 16 

Notulist : Mascha Hondong 

Genodigden : Michael Gijsbers 

Afwezig (m.k.) : Jos Luijk (voorzitter), Vednan Tursic (secretaris), Carlo van Erp (wijkagent),  

  Ruud Nooijen (wijkagent) 

1. Opening 

De voorzitter (Wino Jansen) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Politie 

Er is vandaag niemand van de politie aanwezig i.v.m. een kerstborrel. Er wordt wel medegedeeld 

namens de politie dat er in de afgelopen periode 2 inbraken gemeld zijn.  

 

3. Preventieteam 

Eef Meijer geeft aan dat de dynamische controles gewoon door gaan. Ook de vuurwerkcontrole gaat 

door. De dynamische (vuurwerk)controle is op 27 december a.s. Het preventieteam zal 

waarschijnlijk uitgebreid worden met 3 personen. De uitvoering van de dynamische controle 

van gisteren verliep goed. Men heeft gemerkt dat mensen slordig omgaan het hun spullen, 

fietsen op de plaats die niet afgesloten is, niet afgesloten deuren. Tip voor iedereen is: let 

goed op je eigen spullen. Wanneer mensen iets ongewoons opmerken, vraagt de politie dit 

te melden. Op deze manier kunnen ze een dossier opbouwen.  

 

Het publiek geeft aan dat hij een melding via de Facebook pagina van de politie heeft gemeld. Het 

ging om een voertuig dat al een geruime tijd in de Huizebeemdweg geparkeerd stond. De 

politie kwam niet in actie. Deze auto is later in brand gestoken. Dit nieuwsbericht kon men 

lezen in de krant. Men vindt het jammer dat er geen actie is ondernomen n.a.v. de melding. 

 

4. Notulen vergadering van 15 november 2018 

 



 
Pagina 1 t/m 6: geen opmerkingen. 

 

Het publiek geeft aan dat niet iedereen de notulen van de vorige vergadering heeft ontvangen. Het 

was niet voor iedereen duidelijk dat deze te downloaden zijn via de nieuwsbrief. De button 

viel niet voor iedereen goed op.  

 

Tot slot geeft Jos Boerakker aan dat de wijkraad van de gemeente een duofiets ter beschikking heeft 

gekregen. Jos heeft over het beheer van de duofiets contact met de gemeente. 

 

5. Spreekrecht publiek 

Buurtbewoners omgeving Vulderdijk/Herbergier brengen de kaalslag onder de aandacht. Door het 

snoeien is er een puinhoop ontstaan. Wanneer men gaat wandelen achter de Margrietvelden 

ziet men takken en een plaat in het water. Er wordt gesproken namens o.a. de mensen die 

dagelijks hun hond daar uitlaten of wandelen en de kinderen die naar school gaan. Het lijkt 

erop dat men na het snoeien het afval heeft laten liggen en met de noorderzon is vertrokken. 

Struiken die de lichtinval van de Margrietvelden zouden moeten verminderen, zijn 

verwijderd. Mooie gezonde bomen zijn gekapt, terwijl ondanks diverse meldingen over de 

aanwezigheid van de Berenklauw nog niet volledig is opgelost. Quintin geeft aan dat het 

uitroeien van de Berenklauw niet gemakkelijk is. Wanneer men een melding van de 

aanwezigheid van de Berenklauw maakt, zal de gemeente deze verwijderen. Het is alleen zo 

dat na het weghalen van de Berenklauw deze nog niet volledig verwijderd is. Men dient 

direct een melding te maken wanneer de Berenklauw weer zichtbaar is zodat de gemeente 

op tijd kan handelen. Het uitroeien kan twee jaar duren. Wat betreft het opruimen van het 

snoeiafval e.d. zullen deze werkzaamheden nog uitgevoerd worden.  

 

Wat betreft de sporen van verwoesting in het park geeft Quintin aan dat de baggerwerkzaamheden 

met groot materiaal dient te gebeuren om de waterdoorvoer te garanderen. Op plaatsen 

waar al een hele tijd geen onderhoud is uitgevoerd, dient men er als het ware met een botte 

bijl door heen te gaan. Er is een snoeiingsachterstand in het bosplantsoen ontstaan door de 

regel van 10% snoeien. Buurtbewoners zijn hierover geïnformeerd en zijn hierbij betrokken. 

Er is sprake van diverse meningen.  

 

Onder de essen is een ziekte geconstateerd, waardoor de takken spontaan afsterven. De gemeente 

bekijkt of zij hier iets mee moeten doen.  

 

Het publiek vraagt of er nog nieuwe bomen komen in het gebied waar het nu erg leeg kijkt. Er staan 

nu afgetopte bomen. De wijkraad zal dit gecoördineerd ondersteunen.  

 

Het publiek brengt de app van Buiten Beter onder de aandacht. Gemeente Oss is alleen nog niet 

aangesloten bij deze organisatie. Waardoor de terugkoppeling na het plaatsen van een 

melding nog niet optimaal is.  

  

 



 
Nu wordt de melding door het contactcentrum ingevoerd in het klantcontactsysteem. Er wordt de 

opmerking gemaakt dat het maken van de foto ter plaatse dient te gebeuren. Later invoeren 

is niet mogelijk. Gebruikmaken van het WhatsApp nummer werkt beter volgens het publiek.  

 

Het publiek maakt de opmerking dat na het plaatsen van de melding betreffende de afrit Schadewijk 

de gemeente niet heeft teruggebeld. Quintin vindt dit niet de juiste gang van zaken.  

 

De gemeente heeft ondervonden dat wanneer men een notitie toevoegt bij een melding, deze ook 

zichtbaar is voor de melder. Dit echter alleen het geval wanneer je inlogt met DigiD. Binnen 

de gemeente is nu de afspraak dat indien mogelijk de melder wordt gebeld of gemaild. Het 

doorgeven van meldingen bij het digitaal loket kan ook per mail. 

 

Het publiek vraagt wat het beleid van de gemeente is m.b.t. het weghalen van bomen. Komen er 

standaard bomen voor terug? Er dient in principe een boom teruggeplaatst te worden, mits 

ze niet geplaatst zijn op leidingen, kabels e.d. Het is niet meer van toepassing dat dezelfde 

soort boom teruggeplaatst dient te worden. In de Geurdenhof zijn drie bomen weggehaald. 

Het publiek kreeg destijds van de gemeente de reactie dat er geen bomen teruggeplaatst 

worden. Quintin vraagt dit (verzoek tot plaatsing van een nieuwe boom) te melden via de 

website van de gemeente.  

 

Het publiek geeft aan dat er een verzoek is ingediend voor het realiseren van een voetpad bij de 

Amsteleindstraat. Het betreft hier een 30 km zone. De gemeente maakt een afweging 

hoeveel mensen gebruik zullen maken van dit voetpad. Men kan maar één keer het geld 

uitgeven. Het publiek geeft aan dat deze veelvuldig gebruikt zal worden door kinderen. 

 

6. Wijkstichting 

Frank van Dijk geeft aan dat de wijkkrant voortaan verspreid wordt met de regiokrant. Men kan geen 

bezorgers vinden. Mensen met een Nee-Nee sticker krijgen geen wijkkrant. Mensen met een 

Nee-Ja sticker krijgen wel een wijkkrant. De wijkkrant is tevens te zien op de website van de 

wijkstichting (www.wsdenoordwester.nl).  
 

Anny van Ooijen deelt mede dat de wijkstichting zich momenteel concentreert op het werven van 

nieuwe leden. Volgend jaar zal de wijkstichting hier meer over vertellen. Tot slot wenst de 

wijkstichting iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.  

 

7. Gemeente Oss 

Quintin Michielsen behandelt de actielijst. 

 

Quintin heeft naar de onlangs besproken ondergrondse container gekeken en zijn collega pakt dit 

verder op met Frank van Dijk.  

  

 

http://www.wsdenoordwester.nl/


 
Om de overlast van de geparkeerde fietsen te verminderen, worden er haaks op de fietsrekken 

hekken geplaatst. Verder wordt er op de muur van de Aldi een aanduidingsbord geplaatst 

waarop duidelijk te zien is dat men daar de fietsen mag parkeren.  

 

Op woensdag 19 december a.s. wordt de beplanting aangebracht in de Poorter samen met de 

buurtbewoners.  

 

Zoals men in het krantenartikel in het Brabant Dagblad kon lezen heeft de wethouder een boom 

geplant aan de Gewandeweg. Hier zijn lindebomen en knotwilgen geplant.  

 

Het publiek vraagt of de kruising Looveltlaan/Gewandeweg ook wordt aangepakt? Quintin weet hier 

niets van af.  

 

Bert Jansen is per 1 december jl. werkzaam bij de gemeente Oss. Hiervoor heeft hij gewerkt als 

beleidsmedewerker bij gemeente Dongen en daarvoor als hoofd uitvoering bij de gemeente 

Loon op Zand. Hij gaat samen met Quintin bekijken hoe het takenpakket verdeeld gaat 

worden.  

 

8. Wijkraad 

- mededelingen: 

Wino Jansen stelt het nieuwe lid van de wijkraad voor: Michael Gijsbers. 

Michael woon in de Pastoor Elsenstraat. Hij wil graag als bewoner van de wijk iets voor de wijk 

betekenen. Michael wordt door iedereen welkom geheten.  

 

Het project “Herinrichting Vlashoek Oost” wordt kort besproken door Wino. Het plan is inmiddels 

gepresenteerd en besproken met de bewoners. De speelvoorziening dient ook aangepakt te 

worden. Men wil de bewoners erbij betrekken. Er is afgelopen zaterdag een bijeenkomst 

gehouden. Mensen die interesse hebben om met dit project mee te helpen, kunnen hun 

naam achterlaten waarna ze benaderd worden. Betrokkenheid van de bewoners wordt 

gekoesterd.  

 

Wino heeft afgelopen maandag een nieuw huis gekocht. Het huis ligt alleen niet in deze wijk. Wino is 

momenteel in overleg met de gemeente om te kijken of hij toch kan aanblijven als lid van de 

wijkraad.  

 

Jos Boerakker geeft aan dat hij onlangs een bijeenkomst over de bestemminsplantoelichting 

buitengebied (Oud Geffen, oud Lith en Oss) bij de gemeente is geweest. Mocht men 

interesse hebben kan een beleidsmedewerker van de gemeente een toelichting komen 

geven tijdens een vergadering. Het publiek staat hier positief tegenover.  

Op www.ruimtelijkeplannen.nl is ook meer informatie te vinden.  

 

  

 



 
15 december a.s. staat de wijkraad weer oliebollen uit te delen tussen 10.00 en 13.30 uur is iedereen 

van harte welkom. 

 

9. Terugblik en vooruitblik 

De voorzitter blikt terug op de projecten van 2018. Door de onderbezetting van de wijkraad dit jaar 

kon men de projecten niet volledig op inhoud volgen, maar wel het proces.  

Er wordt ook gesproken over projecten die in het nieuwe jaar aan bod komen. Denk hierbij aan het 

handhaven van het hondenbeleid. Er zijn een beperkt aantal handhavers. Evaluatie van het 

project is belangrijk, maar het valt of staat met de handhaving. Het publiek stelt voor 

hierover na te denken en dit punt te bespreken tijdens de volgende vergadering.  

 

10. Rondvraag 

Het publiek zag onlangs kleine paaltjes bij verkeerslichten staan. Op deze paaltjes kan je zien of het 

verkeerslicht op rood, oranje of groen staat. Men vraagt of het een optie is deze kleine 

paaltjes op meerdere plaatsen te realiseren. Het zonlicht zorgt namelijk geregeld voor slecht 

zicht op het verkeerslicht. Het is duur om de verkeerslichten te vervangen, maar men neemt 

het mee wanneer men in de toekomst nieuwe verkeerslichten plaatst. 

 

Het publiek deelt mede dat het park minder fraai oogt door de aangebrachte hekken e.d. door de 

komst van de schapen.  

 

Het buurtteam heeft via Buurkracht een project opgezet voor de realisatie van zonnepanelen 

omgeving Ussen/Loovelt. Het betreft van de Huizenbeemdweg tot aan de Kennedybaan. 

Men is momenteel bezig met het zoeken van aanbieders, waarna er een offerte wordt 

aangeboden. Mocht je interesse hebben, kun je meer informatie vinden en het proces volgen 

via www.buurkracht.nl. Het project duurt in totaal 10 weken.  

 

Het publiek geeft aan dat men slecht zicht heeft op het fietspad op de kruising ter hoogte van de 

Bongerd en de Kersenlaan richting de Gewandeweg. De haag gaat tot het trottoir. Men 

vraagt of de gemeente eventueel in overleg met de bewoners het zicht op het fietspad kan 

verbeteren. Quintin geeft aan dat de gemeente de bewoners niet kan dwingen. Het is 

misschien wel een idee dat de wijkraad dit verder bekijkt en eventueel in gesprek gaat met 

de bewoners.  

 

Aan de Leygraaf belemmert een boom het voetpad. Aangezien dit een huurwoning van 

BrabantWonen betreft, dient men dit bij BrabantWonen te melden. Wanneer BrabantWonen 

geen gewenste reactie geeft, dient men contact op te nemen met de gemeente.  

 

Het publiek vraagt waar je vuilniszakken kunt halen voor het vuilprikken in de wijk. Deze zijn af te 

halen bij Jos Boerakker.  

 

De poortjes bij het treinstation Oss West zijn moeilijk begaanbaar voor mensen die minder goed te 

been zijn en zeker voor mensen in een rolstoel.  

 

Het feestcomité bedankt de wijkraad voor de sponsoring van de Kerstlunch.  

 



 
 

Maandag 17 december a.s. om 16.00 uur is de officiële opening van de nieuwe ingang van 

wooncomplex Bosbes. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar inzet.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de wijkraadsvergadering van donderdag  

24 januari 2018 in De Bonte Hoef, Vlasakkers 9 te Oss. 

 

De eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering vindt plaats op donderdag 24 januari a.s. om 20.00 

uur in De Bonte Hoef, Vlasakkers 9 te Oss. 

 


