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Wijkraad – Oss-Zuid 

Openbare vergadering 
Datum 28 augustus  2018 

Locatie Buurthuis Kortfoort 

 Rozenstraat, Oss 

 

Aanwezig:  

Leden wijkraad 
 
Adviseurs 
 
Afgemeld 
 
 
 
 
Bezoekers 
 

Henny Dekker – Koos Keen– Jacqueline Eekels   
 
Frank van Lent (Wijkcoördinator) – Quintin Michielsen (Gebiedsbeheerder) – 
Johan van Nimwegen  
 
Naomi Thijssen – Nancy Jongsma – Ellen Bloks – – Tim Bloemers – Richard van 
Baal – Johan van Liempt – Gert-Jan Koekkoek en Jeroen Mulder (wijkagenten)  
Maaike Mollen (Ons Welzijn) 
 
André van de Boogaard – Steef de Graauw – Jo Zwiers  

 

Agenda:  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Opening 
Vaststellen definitieve agenda 
Vaststellen verslag vergadering 26-6-2018 
Inspraak 
Mededelingen Wijkraad 
Mededelingen adviseurs 
Financiën 
Actielijst 
Rondvraag 
Sluiting 

 
 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom.  
 
2. Vaststellen definitieve agenda 
 
De agenda wordt definitief vastgesteld.  
 
3. Vaststellen verslag vergadering 26 juni 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en zal op de website geplaatst worden.  
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Naar aanleiding van rondvraag: De wijkagenten hebben gevraagd om alle meldingen te laten lopen 
via Frank van Lent. 
 
Mailverkeer met gemeente is gecorrigeerd en loopt nu via het secretariaat. 
 
4. Inspraak 
 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
5. Mededelingen wijkraad 
 
De gemeente is een actie gestart: ‘Praktisch Alles Groen’. Via deze actie wil de gemeente proberen 
om mensen hun straten door een ‘groene bril’ te zien.  
Samen met je buurtgenoten 15.000 of 10.000 euro winnen om je buurt te vergroenen en nóg leuker te 
maken, daar gaat het om. 
Gemeente Oss organiseert met IVN Natuureducatie 'Praktisch Alles Groen'. Woon jij in de gemeente 
Oss en heb jij een idee om samen met je buurtgenoten, jouw buurt, wijk of dorp nóg groener, mooier, 
leuker, beter en leefbaarder te maken? Boom en droom met je buurtgenoten en giet ideeën in een 
ontwerp. Op www.praktischallesgroen.nl kun je je idee tot 1 oktober indienen en vind je meer 
informatie. De winnaar wordt half oktober bekend gemaakt. 
 
Bij de wijkraad is hierover via een bewoner uit een andere straat een mailwisseling bij de wijkraad 
terecht gekomen inzake de Marijkelaan en de Irenelaan. De bewoners uit deze straten zullen zelf 
contact moeten zoeken met de wijkraad.  
Frank is op de informatieavond geweest. Ideeën zijn al welkom, al is de termijn erg kort, het 
uitvoeren kan eventueel ook later. De wijkraad zal proberen het idee verder te verspreiden in andere 
delen van de wijk. Plaatsen op actielijst. 
 
Tijdens Zuid aan Zee is de duo-fiets geïntroduceerd. Er moeten nog documenten gemaakt worden 
omtrent de uitleen van deze fiets. Ellen is contactpersoon en zal  na haar vakantie in gesprek gaan 
om de fiets bij de Corte Foort te laten komen. Helaas kan de fiets daar voorlopig niet gestald worden. 
Er is een onderhoudscontract afgesloten voor de fiets, Frank zal uitzoeken welk telefoonnummer 
gebeld moet worden bij pech. André verzoekt om een sleutel van de poort en de schuur zodat de 
fiets in de schuur van het buurthuis kan blijven staan. Koos geeft dit verzoek aan Ellen door. 
André geeft aan dat de fiets al een paar keer uitgeleend is.  
 
Er is vandaag een mail binnengekomen van een bewoner uit de Oude-Molenstraat inzake de 
parkeerperikelen rondom de Action. Er is door deze bewoner al meerdere malen aan de bel 
getrokken en er zijn al verschillende maatregelen getroffen. Dit helpt echter niet. Quintin geeft aan 
dat dit een zaak van de handhaving is. 
Koos zal deze mail ook aan de aandachtwethouder voorleggen. 
In Oss-Zuid zijn twee nieuwe handhavers begonnen. Misschien is het een idee om een gesprek aan te 
gaan met deze handhavers. Frank en Koos zullen dit gesprek aangaan. Dit zal teruggekoppeld worden 
naar de bewoner. 
Dit onderwerp zal in de volgende vergadering terug komen, als dan niets gebeurd is zal de wijkraad 
publiciteit opzoeken over dit onderwerp. Toevoegen aan actielijst. 
 
Rond de kerst zal er pas weer een Zuiderpost uitkomen. Er is besloten om in de herfst geen editie uit 
te brengen. Henny zal navragen of de editie niet wat later uitgebracht kan worden, zodat de 
herfsteditie toch door kan gaan.  
 

http://www.praktischallesgroen.nl/
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De wijkraad is bezig met het project ‘Fietsstraat’. Binnenkort is een gesprek om te kijken wat er 
eventueel aan de fietsstraat verbeterd kan worden. Quintin en Frank zullen bij dit gesprek aanwezig 
zijn.  
 
Speeltuin in Park Zwanenberg: er is een enthousiaste groep in het ‘park’ die aan het onderzoeken is 
waar de speeltuin eventueel kan komen. Het project ‘Praktisch Alles Groen’ zal hierbij ook onder de 
aandacht gebracht worden. Brabant Wonen is hierover ook al benaderd.  
Quintin zal nagaan wat de precieze afspraken zijn met de bewoners van de Tulpstraat inzake een 
eventuele doorgang van de Tulpstraat naar Park Zwanenberg.  
 
Speeltuin Asterstraat: Er zijn klachten gekomen over de hockeyballen die onder de hekken doorgaan. 
Dit wordt door de gemeente bekeken. 
 
6. Mededelingen adviseurs 
 
Brabant Wonen gaat stoppen met het Wijkpunt in het Zuidergebouw. Dit is besproken bij de 
gemeente en zal eventueel bij de gemeente terecht komen. Deze wijkpunten zijn destijds door het 
Rigom, Brabant Wonen en Ons Welzijn (5 in Oss) opgezet. Vanwege financiële omstandigheden 
worden de punten allemaal gesloten.  
 
Frank is benaderd om te kijken of er mogelijkheden zijn voor de ontwikkelingen van ‘de Kapel’. Deze 
staat op dit moment leeg, alle meubilair is weg.  
 
Bremlaan: De gemeente is begonnen met het hoge zandgronden project, d.w.z. dat de randen 
verlaagd worden en de kolken in de bermen vervangen worden. Dit heeft te maken met het afvoeren 
van hemelwater. Dit project wordt later doorgetrokken naar omliggende straten i.v.m. de uitvoering 
van het IUP. 
 
Vertraging werkzaamheden Molenstraat – Mgr. Boerepark (i.v.m. verkeerslichten en vervangen van 
riolering). Destijds is afgesproken dat het fietspad ‘rood’ zou worden, dit wordt meegenomen. 
 
Oversteek Gasstraat – Molenstraat (bij MSD): deze schijnt aangepast te zijn en de wegaanduiding 
voor fietsers is gerealiseerd. 
 
Joop de Groot krijgt per 1 oktober een andere functie bij de gemeente.  
 
Volgende week zal er weer een vlag geplaatst worden op de rotonde. 
 
7. Financiën 
 
Er zijn geen bijzonderheden. Rekening speeltuin Bremlaan is betaald. 
 
8. Actielijst 

 
Zie overzicht (Koos). 
 
Veilig Thuis: op 20 september is hierover een gesprek en er zal waarschijnlijk een themavergadering 
aan gewijd worden 
 
Crematorium: wachten op College. Er heeft inmiddels een artikel in de krant gestaan over een 
eventueel 2e crematorium. Koos zal dit opnemen met de wethouder en er zal eventueel een 
voorlichtingsavond over georganiseerd worden (gemeente of wijkraad?). 
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Bezoek College: de datum hiervan is nog niet bekend, maar dit zal waarschijnlijk in januari plaats 
vinden. 
 
9. Rondvraag 
 
Action: is ooit de mogelijkheid bekeken om parkeerplaats te ‘huren’ achter de kerk? Deze tip zal door 
Koos meegenomen worden in het gesprek met de wethouder. 
 
Spelende kinderen kwamen uit het Zuiderpark met kleding vol verf. Waar kunnen de ouders zich 
melden? Graag doorgeven bij de balie Openbare Ruimte.  
 
10. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
 


