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Wijkraad – Oss-Zuid 

Openbare vergadering 
Datum 27 februari 2018 

Locatie Buurthuis Kortfoort 

 Rozenstraat, Oss 

 

Aanwezig:  

Leden wijkraad 
 
 
Adviseurs 
 
 
Afgemeld 
 
Bezoekers 
 
 

Henny Dekker – Koos Keen – Ellen Bloks – Manon Moers – Jacqueline Eekels   
Naomi Thijssen – Meral Ilgen 
 
Frank van Lent (Wijkcoördinator) – Quintin Michielsen (Gebiedsbeheerder) – 
Gert-Jan Koekkoek (Politie) – Niels de Lange (Politie) – Jeroen Mulder (Politie) 
 
Steef de Graauw 
 
Maaike Mollen – Nancy Jongsma – Richard van Baal – André v.d. Boogaard – Jo 
Zwiers – Tim Bloemers – Henk Snijders – Ad Sterkens – Bernadette Hoefs – Wil 
Panneman  

 

Agenda:  
1 

2 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Opening 

Vaststellen definitieve agenda 

Vaststellen verslag vergadering 7-11-2017 

Inspraak 

Presentatie veilig prettig thuis  

Wijkagenten; afscheid – welkom 

Procedure werving en selectie nieuwe wijkraadsleden 

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 november 2017 
 
Namens de wijkraad is geld gedoneerd aan ‘Muziek bij de buren’. Bij dit evenement in verschillende 
huiskamers was een mooie gezellige sfeer, het was goed geregeld en goed bezocht. 
 
De notulen worden goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden.  
 
4. Inspraak 
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
5. Presentatie veilig prettig thuis 
 
Brabant Wonen en Brabant Zorg (Ad Sterken en Bernadette Hoefs) werken samen in dit project 
waarbij zij nadenken over hoe mensen op een fijne en veilige manier oud kunnen worden. Mensen 
moeten steeds langer thuis blijven wonen. Veel mensen bereiden zich daar niet goed op voor. 
Brabant Wonen en Brabant Zorg hebben daar projecten voor gedraaid om mensen zo goed mogelijk 
te begeleiden. Veel middelen die je daarvoor kunt gebruiken zijn erg duur en mensen kunnen dit niet 
betalen. Toch zijn er ook veel eenvoudige middelen en toepassingen om hierbij te helpen op een 
veilige manier. Partner hierin is o.a. de brandweer. Het moet eenvoudig, goedkoop en toepasbaar 
zijn. Ook de brandweer heeft hiervoor een programma gemaakt. Bijvoorbeeld: televisie thuis heeft 
meerdere verdeelstekkers waardoor stekkerdozen overbelast worden en er kortsluiting of brand kan 
ontstaan. De brandweer wijst hier in hun programma op en geeft tips hoe dit opgelost of verbeterd 
kan worden. Men probeert mensen attent te maken op onveilige of gevaarlijke situaties. 
Veilig prettig thuis wil mensen bereiken om ze hierbij te helpen en houden hierover presentaties (bv. 
over valpreventie, brandveiligheid, voedselveiligheid e.d.). De bedoeling van deze presentaties is om 
mensen te laten zien wat ze zelf kunnen doen.  
Dit programma is al in verschillende dorpen en wijken gedraaid. De KBO’s (ouderen) zijn enthousiast 
en doen hierin mee, maar ook Ons Welzijn en het Rode Kruis. Men wil ook in de wijkraad Oss-Zuid 
een partner vinden. 
De wijkraad zal contact opnemen om bijvoorbeeld een inloopvergadering hieraan te wijden. 
Er zal een klein artikel komen in de eerstvolgende Zuiderpost. 
 
6. Wijkagenten: afscheid - welkom 
 
Niels: evaluatie app-nummer politie. Men is nog aan het onderzoeken of er een verbeterde vorm is 
om hiervan gebruik te maken. Er komen nu veel verschillende meldingen binnen die eigenlijk niet 
voor deze app bestemd zijn. Er wordt nu gekeken of er met de beheerders van app-groepen uit de 
wijk contact gelegd kan worden, zodat er een soort filter tussen komt. Binnen het bureau moet men 
hier ook nog over praten. Wordt vervolgd. 
 
Namens de wijkraad wordt Niels bedankt voor de geweldige samenwerking en Koos biedt hem een 
bos bloemen aan.  
 
Jeroen wordt welkom geheten en stelt zich voor.  
 
7. Procedure werving en selectie nieuwe wijkraadsleden 
 
Frank legt uit hoe de werving en selectie is verlopen. De voorzitter van de selectiecommissie, Wil 
Panneman, deelt mee dat de volgende mensen voorgedragen worden voor de nieuwe wijkraad: 
Ellen Bloks, Naomi van der Heijden, Henny Dekkers, Koos Keen, Jacqueline Eekels, Nancy Jongsma en 
Tim Bloemers. Wij wensen deze mensen allemaal veel succes. 
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Wil zal deze namen doorgeven aan de gemeente zodat de leden voorgedragen worden aan het 
College. Daarna zal het besluit van B&W komen om deze mensen te benoemen.  
Op 15 maart zullen de vertrekkende leden (Meral Ilgen en Manon Moers) officieel afscheid nemen in 
het gemeentehuis. 
De officiële benoeming zal plaatsvinden nadat er een nieuw college benoemd is. 
 
De nieuwe wijkraadsleden stellen zich voor. 
 
8. Mededelingen wijkraad 
 
Op dinsdag 7 maart is een inloopvergadering bij ’t Putje over de aanleg van een speeltuintje bij het 
hertenkamp (burgerinitiatief). 
 
Crematorium: er staan de laatste tijd weer wat artikelen in de krant. Er is een raadsvoorstel gemaakt 
en het college gaat waarschijnlijk akkoord met de locatie bij het mortuarium.  
Er zijn twee opties: ontsluiting in de Docfalaan. De procedure voor aankoop van een woonhuis om 
parkeerplaats te realiseren loopt nog. Tweede optie is ontsluiting aan de Julianasingel die meer 
ruimte in beslag neemt. Er zijn afspraken gemaakt met de aandachtwethouder (Kees van Geffen) om 
de procedure goed te volgen en een vinger aan de pols te houden. Er wordt op dit moment in de 
politieke partijen ook over gepraat. 
 
Zuidergebouw: er stond een artikel in de krant dat hier een zorginstelling gerealiseerd zou worden. 
Hierover is met de aandachtwethouder gepraat. Er is een aanvraag van een projectontwikkelaar 
binnen gekomen om naast het Zuidergebouw een zorginstelling neer te zetten. Alle procedures 
hiervoor moeten nog doorlopen worden. Ook hierover houdt de wijkraad de vinger aan de pols. 
 
9. Mededelingen adviseurs 
 
Frank: 
Op 28 februari is er in het gemeentehuis een evaluatie over gebiedsgericht werken. Ellen en Henny 
zullen hierbij  namens de wijkraad aanwezig zijn. 
Namens bewoners uit de Narcishof wordt de Joannes Zwijssenlaan (het wegdek) onder de aandacht 
gebracht. Quintin antwoordt dat de stand van zaken is dat eind dit jaar, begin volgend jaar de 
reconstructie van de weg gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt de reconstructie van de rotonde 
hierin meegenomen. 
André: er is een groot gat op hoek met Gezondheidslaan. Frank zal dit melden bij de gemeente. 
Henny: er is ook aandacht gevraagd voor de Wethouder van Eschstraat met de fietsstraat 
(Zonnebloemstraat). Fietsers blijven op de verkeerde weghelft waardoor gevaarlijke situaties 
ontstaan. Dit is doorgegeven aan de handhavers.  
 
Politie:  
Qua woninginbraken is het rustig in de wijk. 
In de Asterstraat en Narcishof zal (indien nodig) slachtofferhulp geboden worden na de 
gebeurtenissen van vorige week. 
Industrielaan: Er zou gehandhaafd worden op de vrachtwagens die hier door de straat denderen. Dit 
zal doorgegeven worden aan de handhavers. Er is een klacht geweest over vrachtwagens die ’s 
nachts in de Kloosterstraat overnachten. Ook dit zal doorgegeven worden aan de handhavers. 
 
Quintin (Gebiedsbeheer): 
Willibrordusweg en omgeving: heeft vertraging opgelopen vanwege kabels en het weer. Planning is 
eind mei bij geen verdere tegenslagen. 
Brabant Water is zo goed als klaar in de wijk. 
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Asterstraat: men is tot een oplossing gekomen met de bewoners Narcishof. Ballenvangers zullen 
geluidsarmer worden. 
Molenstraat / Mgr. Boerenpark: verkeerslichten worden vervangen n.a.v. verkeerskundig onderzoek. 
Het knelpunt m.b.t. de fietser op de Oude Molenweg wordt opnieuw bekeken. 
Hoogheuvelstraat is nagenoeg gereed. 
St. Wilpertslaan: er zijn inmiddels paddentunnels aangelegd. 
Vorstengrafdonk: behoorlijke parkeerproblemen met vrachtwagens en ongemakken met fietsers en 
auto’s. Hier zijn een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen genomen (parkeerverbod).  
Speeltuinen: in de Asterstraat en Willem I laan is houtschors vervangen door kunstgras. 
Nieuwe IUP: wil de wijkraad hier zo snel mogelijk op reageren? Quintin geeft aan wat er op de 
planning staat en komend jaar afgerond wordt. 
Maaike geeft aan dat een lantaarnpaal op de Hescheweg al een aantal maanden kapot is (storing 
Enexis) en dat hier ook regelmatig aan gewerkt wordt. Quintin zal dit navragen. 
Wordt er nog aandacht besteed aan de parkeerproblematiek bij de polikliniek Zwanenberg? Het 
heeft wel de aandacht van de gemeente. Er zijn inmiddels 27 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het ligt 
bij Brabant Wonen.  
 
Wil Panneman: 
Op 27 oktober is de jaarlijkse workshopdag van de wijkstichting. 
 
10. Financiën 
 
Ellen legt uit wat de wijkraad afgelopen jaar uitgegeven heeft. Er zijn geen aparte dingen. 
Frank vult aan dat het wijkbudget nog niet bekend is voor het huidige jaar. 
 
11. Actielijst 
 
Zie bijlage. 
 
12. Rondvraag 
 
Maaike: op 28 februari is in het Talentcentrum een informatie-avond over de buitenspeeldag op 13 
juni. 
Vanuit het sociaal team valt het op dat er veel hulpvragen komen over mensen in de Molenweg. 
Voorlichting Taalhuis (bibliotheek): er zijn veel mensen die laag geletterd zijn (Nederlandse mensen 
die na hun middelbare school niet meer zo veel lezen). Er is vanuit de overheid een gratis aanbod om 
de taalvaardigheden te leren. Mocht je hier meer informatie over willen kan Maaike hierin 
bemiddelen. 
 
13. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 


