
Verslag WR OZ  07-03-2017  Pagina 1 
 

Wijkraad – Oss-Zuid 

Openbare vergadering 
Datum 7 maart 2017 

Locatie Buurtcentrum Kortfoort 

 Rozenstraat, Oss 

 

Aanwezig:  

Leden wijkraad 
 
 
Adviseurs 
 
 
 
Bezoekers 
 
 
Afgemeld 
 

Meral Ilgen - Henny Dekker – Koos Keen –  
Naomi Thijssen – Manon Moers – Jacqueline Eekels 
 
Frank van Lent (wijkcoördinator) – Niels de Lange (wijkagent) – Ben Post 
(wijkagent) – Joop de Groot (Gebiedsbeheer) – Quintin Michielsen 
(Gebiedsbeheerder) 
 
Maaike Mollen – Cees van Dinther – Jessica van Dinther – Gerrit van Tilburg – 
Marcel Olislagers  
 
Ellen Bloks - Jo Zwiers – Steef de Graauw  
 

 

Agenda:  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Opening 

Vaststellen definitieve agenda 

Vaststellen verslag vergadering 1 december 2016 

Inspraak (door de heer Van Dinther) 

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.  
 
3. Vaststellen verslag vergadering 1december 2017 
 
Joop de Groot: pag. 2: voetbalveld Asterstraat (punt 4). Door de bezwaar makende bewoners is 
aangegeven dat bal- en stemgeluid voor hun even zwaar wegen. 
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Laatste zin: oplossing zal eerst met Wijkraad overlegd worden…. Heeft de gebiedsbeheerder de 
vrijheid om oplossingen uit te voeren? Koos zal als wijkraad ingelicht worden voordat er handelingen 
plaats vinden. Dit is inmiddels aangepast in de notulen van 1 december 2016. 
 
Inloop vergadering bij Cito: er komt een terugkoppeling later deze vergadering. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd met de bovenstaande aanpassingen en zal op de website geplaatst 
worden. 
 
4. Inspraak 
 
De heer Van Dinther (Tulpstraat) is met bewoners van de Tulpstraat al sinds 2015 in gesprek met de 
uitvoerder van Park Zwanenberg. Er zijn nogal wat communicatieproblemen. Het gaat om de 
parkeerplaatsen op het terrein. Op een informatie avond hebben een aantal bewoners geklaagd over 
het inleveren van het groen voor parkeerplaatsen. Er werd afgesproken dat er een heg geplaatst zou 
worden die voldoende hoog zou zijn en die het ‘groene’ uitzicht zou waarborgen. Uiteindelijk is een 
paar weken geleden een heg geplaatst met boompjes die maar 60 cm hoog zijn, waardoor men 
auto’s ziet staan en last heeft van koplampen. Daarna is weer communicatie geweest, ook met de 
GGZ. Logica van beplanting is ver te zoeken. Door de uitvoerder is toegezegd dat hij in gesprek zou 
gaan met de GGZ over de haag. Men houdt zich niet aan de afspraak die destijds gemaakt is! 
Communicatie was slecht en er wordt geen rekening gehouden met eisen van de bewoners. De vraag 
is of er hulp geboden kan worden vanuit de wijkraad of door de gemeente.  

- Er zijn afspraken gemaakt die niet nagekomen zijn (Brabant Wonen, Architect, Gemeente) 
- Er zijn verschillende afspraken gemaakt met verschillende bewoners 

 
Park Zwanenberg is geen project van de gemeente. De gebiedsbeheerders weten niets van de 
afspraken met de bewoners.  
Er zal een twee sporen beleid gehanteerd worden: de wijkraad neemt contact op met projectleider 
Ed den Outer en zal een brief sturen over de klachten die vanavond geuit zijn met de vraag om deze 
samen te bespreken. Joop zal uitzoeken wie dit project binnen de gemeente beheert en daar contact 
mee opnemen. Cees van Dinther zal proberen om alle notulen bij elkaar te verzamelen.  
Getracht zal worden om een bewonersbijeenkomst te organiseren (11 april tijdens de inloop 
vergadering?) waarin iedereen bijgepraat wordt. 
 
5. Mededelingen wijkraad 
 
Woonevent (gemeente Oss) op Talentencampus op 18 maart van 10.00 tot 15.00 uur. Bewoners (en 
toekomstige) kunnen daarheen om vragen te stellen. Poster zal op website geplaatst worden.  
 
Willibrordusweg (zie mededelingen adviseurs). 
 
Duurzame energie: Henny is namens de wijkraad bij de bijeenkomsten geweest. Doelstellingen 
komen uit het klimaatakkoord van 2015. De bedoeling is dat we een energie neutrale gemeente 
worden. Daarom moeten de maatregelen hiervoor geïnventariseerd worden (o.a. energie opwekking 
door zonnepanelen e.d.). In de toekomst zullen hiervoor locaties gezocht worden in de wijk. Er is op 
dit moment een lening verkrijgbaar tegen een hele lage rente om zonnepanelen aan te schaffen voor 
particulieren.  
 
De wijkraad heeft via de burgemeester een brief van een aantal kinderen ontvangen over het 
creëren van een speelvoorziening bij de Hazenakker. De gemeente heeft dit negatief beantwoord. De 
wijkraad trekt hier nu zelf in op met de bewoners en kinderen. Vorige week is er een bijeenkomst 
geweest waarbij de burgemeester even aanschoof. De kinderen hebben ideeën voor een speeltuin 
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doorgegeven.  Hier zijn allerlei initiatieven uitgekomen. Aanstaande donderdag zal er weer een 
gesprek zijn om een plaats uit te zoeken in de buurt van het Hertenkamp. De bedoeling is om het 
speeltuintje goed in het zicht te plaatsen, zodat er ook sociaal toezicht is.  
We streven ernaar om met natuurlijke materialen te werken. De wijkraad ziet dit als een goed 
burgerinitiatief. 
 
IUP: geen nieuws. 
 
De wijkraad heeft sinds dit jaar ook inloop vergaderingen. De eerste daarvan is gehouden bij Cito. Dit 
was ook naar aanleiding van een brief van Cito over hun verouderde accommodatie. Scouting was 
hierbij ook uitgenodigd. Uitkomst is het advies van de wijkraad om gezamenlijk (Cito en Scouting) 
een plan te maken voor een nieuwe accommodatie. Door de eventuele fusies van voetbalclubs kan 
het anders gaan lopen. Het gebouw heeft echter ook een wijkfunctie. 
 
Volgende inloopbijeenkomst is op 11 april. De GGZ heeft een openbare ruimte waarvan gebruik 
gemaakt kan worden. Koos zal dit opnemen in de brief naar de heer Den Outer. 
 
6. Mededelingen adviseurs 
 
Wijkagenten:  
Mobiele medialab  kaarten met vragen worden door bewoners ingevuld om veiligheid te 
vergroten. Dit is goed ontvangen. Graag bij Zuid aan Zee ook nadenken over hoe hier vorm aan 
gegeven kan worden.  
Evaluatie over het medialab zal binnenkort verschijnen.  
 
Speeltuin bij Hertenkamp: ook even met politie evalueren over veiligheid en of alles ‘hufterproof’ is. 
 
Woninginbraken zijn verplaatst naar dorpen en buitengebieden.  
 
Gebiedsbeheerders:  
Brabant Water gaat alle waterdistributieleidingen vervangen tussen Dr. Saal van Zwanenbergsingel, 
spoorlijn, MSD-terrein en Julianasingel. Zij willen graag een toelichting geven in de openbare 
vergadering van 20 juni 2017. 
 
Willibrordusweg en omgeving: riolering wordt vervangen en weg wordt versmald (vanaf Julianasingel 
tot Vierwindenlaan). Op 21 maart is er een inloopavond voor bewoners bij ’t Putje.  
 
Nieuwe Hescheweg: Werk is begonnen. Amelsestraat en Willibrordusweg zijn afgesloten 
(verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer om te leiden en sluipverkeer tegen te gaan).  
  
Voetbalveld Asterstraat: na vergadering is een gesprek geweest met bezwaarmakers, wethouder, 
gebiedsbeheerders en Koos. Afgesproken dat er een berekening gemaakt zou worden voor een 
geluidsmuur, deze zou dan 3 of 5 meter hoog moeten worden. Dit wordt niet als oplossing gezien. 
Wel zal er een bordje geplaatst worden waarop staat: “Niet gebruiken tussen 21.00 en 8.00 uur”. De 
gemeente heeft aan de advocaat voorgesteld te willen investeren in geluidsdempend hekwerk. Men 
wacht op antwoord hierop.  
 
7. Financiën 
 
Frank: het wijkbudget is afgesloten en kwam precies op nul uit. Er is een kleine reserve ingebouwd 
voor de speeltuin op de Hazenakker. 
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8. Actielijst 
 
Zie bijlage. 
Op 8 april is de officiële opening van de fitness speeltuin in de Iepenstraat. 
 
9. Rondvraag 
 
Heeft de Wijkraad al meer informatie gekregen over het Zuidergebouw? Dit schijnt verkocht te zijn 
(stond in de krant). Komende vrijdag zal Koos de vraag wederom aan de wethouder stellen.  
 
Er liggen folders over vrouwendag ter info in de hal van het buurthuis. 
 
Speelvoorzieningen: ca. 2 jaar geleden heeft een bewoner contact gehad met de wijkraad over het 
basketbalveld bij de Bernadetteschool. Er is nooit een terugkoppeling geweest. Er komt een hele 
nieuwe wijk bij, maar de speelvoorzieningen worden niet aangepast.  
De wijkraad heeft destijds een antwoord gestuurd met de vraag of dit breed gedragen werd door de 
bewoners. De bewoner zal dit verder oppakken en hierop terugkomen.  
 
Industrielaan: in een brief aan bewoners is afgesproken dat er gehandhaafd zou worden. Er rijden 
continue vrachtwagens en er wordt hard gereden.  
Tot op heden is de politie daar nog niet aan toe gekomen. Dit zal binnenkort samen met een 
bewoner gedaan worden (laser gun, waarschuwen).  
 
10. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 


