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Wijkraad – Oss-Zuid 

Openbare vergadering 
Datum 20 juni 2017 

Locatie Buurtcentrum Kortfoort 

 Rozenstraat, Oss 

 

Aanwezig:  

Leden wijkraad 
 
 
Adviseurs 
 
 
 
Bezoekers 
 
 
 
 

Meral Ilgen - Henny Dekker – Koos Keen – Ellen Bloks – Naomi Thijssen – 
Manon Moers – Jacqueline Eekels   
 
Frank van Lent (wijkcoördinator) – Gert-Jan Koekkoek (wijkagent) – Quintin 
Michielsen (Gebiedsbeheerder) – Leontien Jansen (Ons Welzijn)  
 
 
Tim Notenboom, Mariëtte Notenboom, Mia Keijzers, Jacqueline Willemse, Irma 
Groeneveld, Erna van der Heijden, Marian Tibosch, Carin van Manen (Stichting 
Met je Hart), Ad van de Langenberg, Jeroen Boeijen (Hart voor Oss), Jean-Pierre 
van de Gouw (Hart voor Oss) 
 

 

Agenda:  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Opening 
Vaststellen definitieve agenda 
Vaststellen verslag vergadering 7 maart 2017 
Inspraak 
Presentatie nuts voorzieningen 
Demonstratie/uitleg AED 
Presentatie Met je hart Oss 
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 7 maart 2017 
 
Men is in de Tulpstraat volop bezig geweest met het plaatsen van de heg. 
 
Verder geen op- of aanmerkingen. Notulen worden vastgesteld en zullen op de website gepubliceerd 
worden.  
 
4. Inspraak 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraak. 
 
5. Presentatie NUTS voorzieningen 
 
Dhr. Ottevanger (Brabant Water) geeft een presentatie over Vitalisatie Brabant Water Distributienet. 
Samenwerking tussen Gemeente Oss, Brabant Water en Enexis.  
Brabant Water gaat nogal wat werk verrichten in onze wijk. Men gaat leidingen vervangen (eerder 
dan dat voorheen de bedoeling was) zodat de piekmomenten afgevlakt worden en er veel overlast is. 
Men heeft de intentie om zoveel mogelijk ellende en storingen te voorkomen. In 95% van de straten 
zullen werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 
Mochten mensen op problemen stuiten (doordat ze bijvoorbeeld tijdelijk niet in hun huis kunnen), 
wordt aangeraden om contact op te nemen met de contactpersoon op de brief die men ontvangen 
heeft.  
Een week voor de werkzaamheden ontvangen de betreffende bewoners een aanzeggingsbrief.  
Er worden boom-beschermende maatregelen genomen voor de straten waar dat nodig is. 
 
Opzichter: Henrie Geurts 
Zie voor meer informatie: 
www.enexis.nl/actueel 
www.waterstoring.nl/brabantwater  
 
6. Demonstratie / uitleg AED 
 
Dhr. Jeroen Boeijen (voorzitter Hart voor Oss) geeft een presentatie over de AED. In een filmpje pleit 
hij ervoor dat er meer AED’s buiten beschikbaar moeten komen. Zo is de Stichting Hart voor Oss 
opgericht. Men probeert in Oss 220 AED’s te krijgen. Op dit moment zijn er nog maar 5 AED’s buiten 
beschikbaar. Men wil via drones AED’s beschikbaar krijgen en d.m.v. subsidies meer geld binnen te 
halen om dit te kunnen verwezenlijken.  
Missie van de Stichting is om de overlevingskans te vergroten d.m.v. voldoende AED’s 
Visie: Realiseren van voldoende AED’s die 24/7 beschikbaar zijn. 
 
www.hartslagnu.nl 
Gratis EHBO app: EHBO – Rode Kruis  
 
7. Presentatie Met je hart Oss 
 
Stichting Met je hart wil eenzaamheid tegengaan door het mogelijk maken van waardevolle 
ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Het hogere doel van Met je hart is buurtbewoners te 
inspireren om zelf in beweging te komen en zich te verbinden met deze ouderen. 
 
Stichting Met je hart Oss heeft een intensieve samenwerking met zorg en buurt. Dit is een 
samenwerking met o.a. Ons Welzijn, Stichting Prota (Met elkaar), Pauluskerk, Anton Jurgens fonds en 
ROC de Leijgraaf. Burgemeester Wobine Buijs is ambassadeur van de stichting. 

http://www.enexis.nl/actueel
http://www.waterstoring.nl/brabantwater
http://www.hartslagnu.nl/


Verslag WR OZ  20-06-2017  Pagina 3 
 

Men is een campagne gestart “Eet met je hart”. Daarbij doneert men bij aangesloten restaurants 1 
euro per maaltijd aan de stichting.  
De stichting heeft hulp nodig en zoekt vrijwilligers die mee kunnen helpen in de organisatie.  
 
8. Mededelingen wijkraad 
 
Ontwikkelingen Maashorst: hoe geef je recreatie vorm binnen de Maashorst en hoe ga je om met 
begrazing en recreanten. Er is overleg gestart hierover. Daarbij is Henny Dekker afgevaardigd vanuit 
de wijkraad. 
Fietspaden zijn overbelast, er wordt bekeken of dit aangepast moet worden.  
 
Speeltuin Hertenkamp: hoek Bremlaan en Willibrordusweg wordt een ‘natuurlijke’ speeltuin 
gecreëerd. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met bewoners en zijn zij aan zet. In ontwikkeling. 
 
Zuid aan Zee gaat dit jaar niet door. 
 
De wijkraad biedt een exemplaar van de Wijktelefoon aan aan de politie. 
 
 
 
 
9. Mededelingen adviseurs 
 
Politie: Wijktelefoon (Whatsapp project) om zo in contact te komen met politie. Telefoonnummer 
komt bij wijkbewoners in de brievenbus zodat politie adequaat kan reageren. Politie gaat zo ook 
meer mobiel en effectiever werken. 
Alertbrief verstuurd i.v.m. inbraak. Toch zijn er weinig woninginbraken op dit moment. Volgende 
keer zal GJ een overzicht laten zien over inbraken e.d.  
Is het bekend dat mensen in de wijk langs de deur gaan met zielig verhaal om zo geld proberen af te 
troggelen. Advies politie: niet binnen laten en geen geld geven! Ook doorgeven aan de wijkagenten.  
 
Gemeente: Nieuwe Hescheweg is inmiddels afgerond. Koepels worden steeds vernield. De 
Willibrordusweg wordt bodemonderzoek gedaan, laatste kwartaal van 2017 zal met werkzaamheden 
gestart worden. In de Wethouder van Eschstraat zullen nieuwe bomen geplant worden in de 
middenberm. 
Op www.mijnschonestraat.nl kan men zien wanneer de straat schoongeveegd gaat worden.  
 
10. Financiën 
 
Buiten budget Zuid aan Zee (wordt gereserveerd voor volgend jaar), Zuiderpost en Wijktelefoon. 
Verder geen bijzondere uitgaven. 
 
11. Actielijst 
 
Zie lijst. 
 
12. Rondvraag 
 
Is het mogelijk om vanuit het sociaal team ook een keer een presentatie te geven in de vergadering 
van de wijkraad? Dit zal geregeld worden. 
 

http://www.mijnschonestraat.nl/
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Doordat de stoepen die open liggen zijn er een aantal meldingen over ratten. Dit kan gemeld worden 
bij de gemeente (plaagdieren).  
 
Vuilniszakken in buitengebied. Als je dit ziet, melden bij de gemeente.  
 
13. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15  uur. 


