
Verslag WR OZ  07-11-2017  Pagina 1 
 

Wijkraad – Oss-Zuid 

Openbare vergadering 
Datum 7 november 2017 

Locatie Restaurant de Kapel 

 Gezondheidslaan, Oss 

 

Aanwezig:  

Leden wijkraad 
 
 
 
Adviseurs 
 
 
Bezoekers 
 
 

Henny Dekker – Koos Keen – Ellen Bloks – Manon Moers – Jacqueline Eekels   
Naomi Thijssen  
Afgemeld: Meral Ilgen 
 
Frank van Lent (Wijkcoördinator) – Joop de Groot (Gebiedsbeheerder) – Gert-
Jan Koekkoek (Politie) 
 
Laura de Jog (DTV) – Maaike Mollen – Elisabeth Romanillos (Adviesraad Sociaal 
Domein) – Gerard Steverink (Adviesraad Sociaal Domein) – Janet Govers 
(Brabant Wonen) – Steef de Graauw (Wijkstichting) – Richard van Baal – Johan 
van Liemt  - Anneloes Eding (Muziek bij de buren) – André van de Boogaard 

 

Agenda:  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Opening 
Vaststellen definitieve agenda 
Vaststellen verslag vergadering 5 september 2017 
Inspraak 
Adviesraad sociaal domein 
Ons Welzijn 
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 (gewijzigd in volgorde) vastgesteld. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering 5 september 2017 
 
Punt 3:  
AED pads: per 1 januari 2018 kunnen deze pads via de ambulance vervangen worden.  
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De boom in de Industrielaan ter hoogte van nummer 26/28 is nog niet terug geplaatst. Quintin is 
hiermee bekend. Joop geeft het nogmaals aan hem door. 
Er is een strip blijven liggen n.a.v. de meting in de Industrielaan. Melding is gemaakt. 
 
Punt 4:  
Park Zwanenberg: Er is gisteren een druk bezochte bijeenkomst geweest van Brabant Wonen in de 
Kapel. Er is een presentatie gegeven over het onderzoek naar de verkeersdrukte (parkeerdrukte). De 
conclusie van dit onderzoek is dat er een ernstig tekort is aan parkeerplaatsen, vooral op piektijden. 
In de huidige situatie zijn er 81 parkeerplaatsen te weinig. Er zijn al oplossingen bedacht, waarbij aan 
de kant van de Tulpstraat 27 extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Personeel van de 
bedrijven op Park Zwanenberg en de Talentencampus worden verzocht om te parkeren op de oude 
parkeerplaats van het ziekenhuis. Het verslag zal aan Koos toegestuurd worden. 
 
Punt 5: 
Prijs van de Dag voor de Democratie is gevallen in Oss-Zuid. Henny Dekker heeft deze gewonnen met 
de foto van het spandoek bij de speeltuin aan de Asterstraat.  
 
Watertappunt bij de speeltuin in de Asterstraat is gerealiseerd. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de website komen te staan. 
 
4. Inspraak 
 
Muziek bij de buren.  Anneloes Eding legt uit dat de huiskamerconcerten op 10 december in Oss-
Zuid, evenals in Centrum en Schadewijk, gehouden worden. In totaal zijn er 27 huiskamerconcerten 
in Oss, waarvan 7 in Kortfoort. Artiesten komen ook uit de buurt en spelen 3 keer een half uur in 
dezelfde woonkamer. De concerten zijn gratis toegankelijk. In Oss is dit opgepakt door de Groene 
Engel (oorspronkelijk een project dat gestart is in Arnhem). Er zal van alles te horen en te zien zijn, 
muziek, cabaret en kleinkunst. Vanaf 13.00 uur zijn de concerten en er zal een programma komen. 
Op 20 november is er een informatieavond waarop o.a. bekend gemaakt wordt welk concert in 
welke woonkamer is en er zullen materialen uitgegeven worden om te ‘flyeren’. Mensen die hun 
huiskamer ter beschikking stellen krijgen een gevulde boodschappentas van de Jumbo. Volgend jaar 
zal het weer georganiseerd worden.  
Er is een subsidieverzoek van € 500 gedaan bij de wijkraad dat gehonoreerd wordt.  
 
5. Adviesraad sociaal domein 
 
De heer Steverink geeft een presentatie over de Adviesraad en legt uit wat deze raad doet en hoe 
deze is ontstaan. Er worden flyers uitgedeeld.  
 
Meer informatie is te vinden op www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl 
Ook op Facebook en Twitter is de Adviesraad heel actief. 
 
De presentatie zal aan het verslag toegevoegd worden.  
 
6. Ons Welzijn 
 
Leontien Jansen geeft een presentatie en legt uit hoe Ons Welzijn werkt. 
 
Meer informatie is te vinden op www.ons-welzijn.nl  

http://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/
http://www.ons-welzijn.nl/
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Elke donderdag is er een inloopuur van 12.00 tot 13.00 uur in het wijkpunt in het Zuidergebouw op 
de Oude Molenstraat 17. 
Voor kleine hulpvragen kan men terecht op de website www.samsamoss.nl  
 
7. Mededelingen wijkraad 
 
Subsidieaanvraag belevenistafel in de Corte Foort. De wijkraad heeft € 500 toegekend. 
 
De wijkraad heeft ook subsidie verleend aan de wijkbus van € 350. 
 
We hebben een inloopvergadering gehad bij de Pius X school waar een presentatie over veiligheid 
gegeven werd door onze wijkagenten. Deze was goed bezocht. 
 
De inloopvergadering van december komt te vervallen. 
 
Op de burendag zijn een aantal leden van de wijkraad door de buurt gefietst. De Iepenstraat, 
Gezondheidslaan en de Floraliastraat zijn bezocht.  
 
8. Mededelingen adviseurs 
 
Joop de Groot – gebiedsbeheerder: 
 
Project Willibrordusweg en omgeving: Brabant Water is hier bijna klaar zodat de gemeente aan de 
slag kan. Er zit helaas een levertijd op de betonputten dus is er enige vertraging. Bewoners worden 
ingelicht over het tijdspad. 
 
Kortfoort: Het werk van Brabant Water gaat goed en snel. Er komen meldingen van tegels die scheef 
liggen. Deze zullen nog opnieuw gelegd worden als de straat nogmaals open moet om de 
woonhuizen op het waternet aan te sluiten. Daarna zal de bestrating goed hersteld worden. Men is 
over het algemeen zeer tevreden over het communiceren en afhandelen van de werkzaamheden. 
 
Nieuwe Hescheweg: De borden over de werkzaamheden moeten nog weg, de kruising is inmiddels 
geopend. 
 
Asterstraat: De lindes zijn door een bedrijf ‘gevoed’. 
Watertappunt is geplaatst. 
Rond het voetbalveldje zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
Mgr. Boerpark: Dit zal waarschijnlijk pas in het voorjaar aangepakt worden. Verkeersstromen worden 
in kaart gebracht en er wordt gekeken naar andere verkeerssituaties voordat er een nieuwe tekening 
komt. 
 
Johannes Zwijsenlaan: Gemeente is in overleg met de ontwikkelaar. De grote vraag is of de rotonde 
blijft of een kruising wordt met verkeerslichten. Dit hangt onder andere af van de route die Arriva 
gaat rijden.  
 
Hoogheuvelstraat: Hier wordt de weg heringericht en zal nieuwe riolering aangelegd worden. Ook 
hier is het wachten op materialen. 
 
Dr. Saal van Zwanenbergsingel: Doorsteek naar parkeerplaats. Dit terrein wordt nog heringericht en 
zal verhard worden. 
 

http://www.samsamoss.nl/
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St. Wilpertlaan: Hier zijn vrijwilligers bezig om padden de weg over te krijgen. De gemeente gaat 
kijken of er een paddentunnel (en schermen langs de weg) gerealiseerd kan worden richting de 
Hazenakker vijver.  
 
Wethouder van Eschstraat: Hier zijn de zijbermen een stuk smaller geworden door de aanleg van de 
F59. Er zullen een aantal bomen in de middenberm geplaatst worden, voor het geval de bomen in de 
smalle bermen het niet redden.  
 
Industrielaan: Tellling. De gemiddelde snelheid is gedaald van 39 naar 35 km/u ten opzichte van vorig 
jaar. Het vrachtverkeer is echter verhoogd van gemiddeld 10 vorig jaar naar 48 dit jaar. De politie 
doet de handhaving. De meeste vrachtwagens rijden hier overdag. De lijst zal naar Gert-Jan Koekkoek 
(wijkagent) gestuurd worden. 
 
Gert-Jan Koekkoek: het is rustig in de wijk.  
 
Frank van Lent: De wijk- en dorpsraden sluiten aan bij de gemeenteraadsverkiezingen. De wijk- en 
dorpsraden zullen ook opnieuw ‘bemenst’ worden. Hiervoor zal een wervingscampagne gevoerd 
worden. De aanwezigen worden opgeroepen om eventueel geïnteresseerden aan te dragen bij 
Frank. De campagne zal vanaf maart gaan lopen.  
Er is een onderzoek gedaan (daarvoor is een bureau ingeschakeld) waarvan op een 
podiumbijeenkomst op 23 november bij de gemeente het resultaat bekend gemaakt zal worden.  
 
9. Financiën 
 
Zie hierboven inclusief de Zuiderpost. Verder geen bijzonderheden.  
 
10. Actielijst 
 
Zie bijlage. 
 
Speelvoorziening Hazenakker: Volgende week zal er een nieuw overleg plaats vinden. Er zijn 
bedrijven benaderd om begroting en werktekeningen te maken (nadat het bedrijf waarmee gewerkt 
werd, failliet verklaard is). 
 
11. Rondvraag 
 
Steef de Graauw meldt dat de nieuwe ‘mast’ kerstboom in de maak is en deze op tijd geleverd wordt.  
 
12. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 


