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Wijkraad – Oss-Zuid 

Openbare vergadering 
Datum 12 mei 2016 

Locatie Buurtcentrum Kortfoort 

 Rozenstraat, Oss 

 

Aanwezig:  

Leden wijkraad 
 
 
Adviseurs 
 
 
Bezoekers 
 
 
 
 
Afgemeld 

Meral Ilgen - Henny Dekker –  Ellen Bloks – Koos Keen –  
Naomi Thijssen – Manon Moers – Jacqueline Eekels 
 
Frank van Lent (wijkcoördinator) – Ben Post (wijkagent) – Niels de Lange 
(wijkagent) – Joop de Groot (Gebiedsbeheer) 
 
Kees van Geffen (Wethouder) – Fleur van de Zand en Desiree Meulenbroek 
(Voorzieningenkaart) – Richard van Baal – Thijs Boerjan – Mariëlle Arts – dhr. 
en mw.  Schutterop – Johan van Liempt – André van de Boogaard – bewoners 
Industrielaan – bewoner Seringenhof (zie presentielijst) 
 
Steef de Graauw 

 

Agenda:  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Opening 
Vaststellen definitieve agenda 
Inspraak 
Vaststellen verslag vergadering 3 maart 2016 
Mededelingen Wijkraad 
Mededelingen adviseurs 
Gastspreker Alex van der Heijden over de ‘Talentenmarkt’ 
Presentatie/toelichting Voorzieningenkaart 
Financiën 
Actielijst 
Rondvraag 
Sluiting 

 

 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet iedereen welkom.  

 
2. Vaststellen definitieve agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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3. Inspraak 
 
Industrielaan 
 
De wijkraad heeft een brief ontvangen van de heer Schutterop. De bewoners van de Industrielaan 
vragen om het verkeersvrij maken van de trottoirs en daarmee de veiligheid van de gebruikers te 
waarborgen. 
Wat kan er nog meer gebeuren om de Industrielaan vrij te maken voor verkeer en veilig te maken? 
De bewoners zijn alleen via een briefje op de hoogte gebracht van het project. Het is slecht gepland, 
er is slechte communicatie.  
De heer Schutterop noemt een aantal voorvallen op van gevaarlijke situaties en van bewoners die dit 
gemeld hebben en naar zijn idee afgescheept worden.  
 
Ben Post:  
Elke straat die gerenoveerd wordt, geeft problemen. 
Er wordt gehandhaafd wat betreft klachten over scooters en brommers die over de stoep rijden, mits 
daar tijd voor is.  
 
Er ontstaat een verhitte discussie over de fietsers die over de stoep fietsen. Er is bij de politie weinig 
tijd en ruimte om elke dag te controleren.  
De bewoners willen graag een constructie waar voetgangers doorheen kunnen en waar karretjes 
(rollator, kinderwagen) onderdoor kunnen, maar geen fietsen.  
 
Joop de Groot (gebiedsbeheer):  
Op dit moment is de gemeente op verschillende plekken in Oss bezig om fietsroutes te realiseren 
(fietsstraat Titus Brandsmalaan – Industrielaan en snelfietsroute F59).  
Het lukt in de Industrielaan onvoldoende om de fietsers om te leiden. Er zijn extra hekken gezet en 
obstakels aangelegd. Deze worden regelmatig weggehaald. Het blijkt lastig te zijn om (brom)fietsers 
van het trottoir te houden. Handhaving is dan als aanvulling op de maatregelen die (extra) genomen 
zijn. Er is een omleidingsroute ingesteld. 
 
Joop de Groot zal na de vergadering in gesprek gaan met een aantal bewoners van de Industrielaan 
om een afspraak te maken om ter plekke de zaak samen te bekijken en goede afspraken te maken. 
 
 
Speelveld Asterstraat 
 
.  
De heer Boerjan leest een brief voor van wat er tot nu toe al gebeurd en gedaan is (jongeren 
schreeuwen en voetballen 's avonds hard tegen de hekken, er zijn geluidsmetingen gedaan, e.d.)  
Geluidsnormen worden overschreden, gemeente houdt andere normen aan. Afsluiting veld is niet 
mogelijk, wel is gevraagd om passende maatregelen, evt. openingstijden. Ten onrechte is 
gepubliceerd dat het speelveld gesloten zou worden. Dit geeft veel onrust in de buurt.  
Er wordt door de gemeente niet inhoudelijk gereageerd. 
 
Joop de Groot erkent de problemen (ballen die kaatsen tegen de ballenvanger). Voor geluidsoverlast 
in de nachtelijke uren gelden andere normen dan piekgeluid overdag.  
Eind deze maand zullen de bevindingen van de metingen duidelijk worden en de gemeente zal dan 
daarop terugkomen bij de bewoners.  
De gemeente zal iemand sturen om te kijken of de rubbers nog goed zijn.  
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Koos geeft aan dat het goed is om met buurtbewoners op te trekken wat betreft de klachten. 
4. Vaststellen verslag vergadering 3 maart 2016 
 
Pagina 3: 
Mededelingen adviseurs, wateroverlast is bekend maar dit stuk maakt geen deel uit van de aanleg 
van de nieuwe fietsstraat. Correctie: Willem Barentzstraat. Manon past dit aan. 
 
Notulen goedgekeurd. 

 
5. Mededelingen Wijkraad 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
6. Mededelingen adviseurs 
 
Politie: geen mededelingen. 
Frank: geen mededelingen. 
Joop: Voor de reconstructie van de Nieuwe Hescheweg is een inspraakavond gepland op 30 mei in 
het gemeentehuis. Brieven en publicaties worden binnenkort verstuurd. 
Industrielaan bij Ball Packaging en Friezenweg: problemen met riolering. In de Industrielaan is deze 
inmiddels gerepareerd.  
Seringenhof: Er zijn meldingen van ratten binnengekomen en er is een inventarisatie uitgezet. De 
gemeente heeft een mailing gedaan naar Seringenhof en Floraliastraat.  
 
7. Gastspreker Alex van der Heijden over de ‘Talentenmarkt’ 
 
Alex van der Heijden (Ons Welzijn) 
 
In het Talentcentrum (achter Visserskerk aan de Berghemseweg) kunnen mensen bij elkaar komen 
om hun talent te tonen. In een jaar tijd zijn er allerlei groepen ontstaan. Er is ruimte om te 
schilderen, er is een koor, mensen komen knutselen, er zijn praatgroepen, taallessen. Mensen 
worden door Ons Welzijn begeleid en gesteund.  
Kunnen we dit in elke wijk opzetten?  
Er zijn al initiatieven in de wijk opgestart. De ruimte wordt geboden. Een Talentenmarkt opzetten om 
mensen bij elkaar te brengen die samen iets willen doen. Dit zal op 17 juli bij Zuid aan Zee ook 
gepromoot worden. Er zal een kraam komen te staan om initiatieven te promoten. 
 
8. Presentatie/toelichting Voorzieningenkaart 
 
Fleur en Desiree 
Ellen heeft namens de wijkraad zitting genomen in het traject omtrent de voorzieningenkaart. 
 
Via een powerpoint presentatie wordt uitgelegd wat de voorzieningkaart precies inhoudt en wat er 
allemaal sinds vorig jaar gedaan is. 
 
De meest recente versie van de voorzieningenkaart zal op de website van de wijkraad komen te 
staan.  
 
Het advies gaat naar het college en daarna naar de raad van de gemeente. 
 
9. Financiën 
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Uitgaven gedaan voor bloemen voor mensen die koninklijke onderscheiding hebben ontvangen (5).  
Verder geen bijzonderheden. 

 
 
10. Actielijst 
 
Fitness speeltuin in de Iepenstraat. 
Industrielaan toevoegen. 
Kleine speeltuintjes toevoegen. 
Status m.b.t. Julianasingel (verkeerslichten viaduct N329) 
 
11. Rondvraag 
 
Frank: 
Officiele opening speeltuin Ridderstraat is op vrijdag 3 juni om 16.00 uur. 
 
12. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 


