
Weergave openbare vergadering Wijkraad Oss-Zuid 

21 november 2019 

Bezoekers: de heer V.d. Boogaard, de heer De Graauw, mevrouw J. Willemsen, de 
heer J. van Nimwegen, de heer J. Zwiers.  

1. Opening 
Voorzitter opent, heet iedereen welkom en meldt verhindering wijkagenten 
door lopende operatie Alfa in Oss e.o. Eveneens verhinderd onze 
wijkcoördinator. Afmelding ontvangen van de heer R. van Baal.  
 

2. Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
   

3. Mededelingen Wijkraad 
- WR heeft brief naar college gestuurd voor natuurvoetpad langs Docfalaan 
v.a. De Naaldhof.  
- Tevens aandacht gevraagd voor kruising Weth.v.Eschstraat in verband 
met vele ongevallen.  
- Uitnodiging VOLOP Oss voor wandeling in het centrum op 28 november 
2019 (ideeën opdoen om leegstand tegen te gaan). Vanuit de WR neemt 
Nancy deel aan deze wandeling.  
- WR heeft tweetal subsidies toegekend voor speelvoorzieningen, Tulpstraat 
en buurttuin Chrysantstraat.  
- Donderdag 28 november 2019 is 2e inloop Bernhardlaan.  
- Uitnodiging voor deelname aan bewonersbijeenkomst agrarische visie 
gemeente 2 december 2019. Vanuit de WR neemt Ardwin deel.  
- Kerstmarkt 14 december 2019 op het terrein van het Zuidergebouw. 
- Nieuwjaarsreceptie 15 januari 2020 in Buurthuis Kortfoort. 
 

4. Mededelingen adviseurs 
Gebiedsbeheerder: 
- Herindeling Johannes Zwijsenlaan 2e helft 2020/plan met inspraak volgt.       
- Werkzaamheden Laurierlaan/Hazelaarlaan/Bremlaan (riolering) gestart.        
- Werkzaamheden Ridderstraat (deels riolering vervangen) en 
Romeinenweg begin 2020.  
- Talentencampus inrichting toegang en parkeren eind 2019 (voorzijde) -
begin 2020 (achterzijde).  
- Sanering afvalbakken aanstaande, hierover zal nog gesprek met 
afvaardiging WR gevoerd worden (vóór 6 december 2019). Reden om de 
afvalbakken weg te halen is om het gedrag van bewoners te veranderen. 
Oss heeft in verhouding heel veel afvalbakken.  
Zwerfafval is speerpunt WR voor 2020.  
  
Ons Welzijn: 
- Het Sociaal Team is uitgebreid. Helaas is er – ondanks de uitbreiding – 
toch nog een wachtlijst.  
 
 



Wijkstichting: 
- De Wijkstichting geeft aan hulp nodig te hebben bij de opbouw van de 
kerstboom op de rotonde.  
 
Toezichthouders: 
- Extra inzet getoond op parkeren bij de Action. 
 

5. Presentatie Ons Welzijn 
Maaike en Leontien aanwezig namens Ons Welzijn. Willen dichtbij mensen 
in de wijk staan, maar nog beter is als mensen elkaar helpen. Die verbinding 
tussen buurtbewoners tot stand brengen d.m.v. vragenlijst en bezoek. 
Reacties worden door Ons Welzijn gekoppeld. Vroegsignalering heeft zin. 
Rozen- en Iepenstraat zijn al bezocht en hebben positieve reacties en 
contacten opgeleverd. 
Ons Welzijn doet directe benadering, face to face dus dichtbij en zoekt 
gemeenschappelijkheden. Heel de wijk wordt bezocht. Halverwege 2020 
tussenbalans met elkaar opmaken.  
 
Gebiedsbeheerder geeft aan dat ook de gemeente bezig is een digitaal 
bewonersplatform in te richten (maart 2020 actief – zie als voorbeeld 
www.nijmegen.mijnwijkplan.nl). De eerste versie zal aan de WR worden 
getoond. 
 

6. Financiën 
Budget voor de buurttuin Chrysantstraat, budget voor de speelvoorziening 
Tulpstraat, factuur editie Zuiderpost. Verder geen bijzonderheden m.b.t. 
Financiën. 
 

7. Actielijst 
- Er is nog geen officieel antwoord van de gemeente ontvangen op 
fietsstraatrapport. 
- bestemming Zuidergebouw nog onduidelijk. 
- in 2020 weer vervolg op Veilig Prettig Thuis. 
- voorontwerp bestemmingsplan Crematorium in procedure 
(bezwaarprocedure gestart). 
- parkeeroverlast bij Action blijft (onoplosbaar). 
- aandachtspunt Praktisch alles groen kan van actielijst af. Bewoner deelt 
mede dat Brabant Wonen toestemming heeft gegeven om geveltuinen te 
maken in de Evertsenstraat. 
- speelvoorziening Park Zwanenberg wordt natuurspeelplaats in Tulpstraat. 
 

8. Rondvraag 
- Gebiedsbeheerder Quintin Michielsen krijgt per 1 januari 2020 een andere 
functie bij gemeente, hij wordt met dank en bloemen uitgezwaaid. Op de 
valreep kijkt hij nog naar parkeren voor bewoners 
Gezondheidslaan/Medicijnstraat (laad- en losplaats niet duidelijk/goed).   
- Buurtsuper Van Lent wacht op vergunning gemeente voor tijdelijke 
voorziening.  
 
 



- Idee van bewoner voor automatische ledverlichting aan lantaarnpaal 
oversteek zebrapaden rotonde Titus Brandsmaplein wordt bezien. 
 

9. Sluiting 
Volgend jaar openbare vergadering WR op dinsdag in Buurthuis Kortfoort. 

 


