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Wijkraad – Oss-Zuid 

Openbare vergadering 
Datum 6 oktober 2016 

Locatie Buurtcentrum Kortfoort 

 Rozenstraat, Oss 

 

Aanwezig:  

Leden wijkraad 
 
 
 
Adviseurs 
 
 
 
 
 
 
Bezoekers 

Zie presentielijst 
Afwezig met bericht: Manon Moers – Jacqueline Eekels – Koos Keen 
 
  

 

Agenda:  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Opening 
Inspraak 
Vaststellen verslag vergadering 10 juli 2016 
Mededelingen Wijkraad 
Mededelingen adviseurs 
Financiën 
Lezing ‘Groene Loper’ 
Rondvraag 
Sluiting 

 

 
 

1. Opening 
 
Meral Ilgen is deze avond de voorzitter en opent de vergadering. 
 
2. Inspraak 
 
Hier heeft niemand zich voor aangemeld. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering 10 juli 2016 
 
Geen wijzigingen. 
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N.a.v.: 
Fietspad (doorsteek) Saal van Zwanenbergsingel naar Gezondheidslaan/Medicijnstraat staat niet op 
de actielijst. Deze doorsteek moet nog verhard worden en een duidelijke aanduiding, zodat auto's 
niet parkeren voor deze doorsteek. 
Er zijn meer gebreken op het voormalige ziekenhuisterrein: De omheining is nog steeds niet 
verwijderd, de straatnaamborden ontbreken en er wordt slordig geparkeerd door auto's. Voor de 
ingang van de flat aan de Gezondheidslaan staan fietsen los voor de deur. 
Wijkraad spreekt bouwvereniging aan op deze punten. 
 
4. Mededelingen Wijkraad 
 
De wijkraad staat positief tegenover het idee om een speeltuin op de hoek van de Bremlaan en de 
Willibrordusweg te realiseren. Kinderen uit de wijk willen een speelgelegenheid op neutraal 
openbaar terrein. De speeltuin zal aansluiten bij de pas geopende hertenweide. Bezoekers van de 
hertenweide kunnen dit combineren met een bezoek aan een dergelijke speeltuin. 
 
5. Mededelingen adviseurs 
 
Ruben Harmsen: De fitnesstoestellen in de Iepenstraat worden op dit moment geïnstalleerd. 
Op 5 november om 15.00 uur wordt hier een sport clinic gehouden. 
Een buurtbewoonster vraagt of er nog eens is gekeken naar de stand van de speeltoestellen. Deze 
blijken in orde te zijn.  
Het verplaatsen van de knikkerbaan uit de Kastanjelaan naar de Iepenstraat moet nog worden 
georganiseerd. De sociale controle op het voorkomen van vandalisme zal hierdoor verbeteren.  
 
Ben Post: Er is een inbreker gearresteerd is de Van Speijkstraat. Daarna zijn er geen meldingen van 
inbraak geweest. 
 
De reconstructie van de doorgaande wegen Nieuwe Hescheweg en Julianasingel start begin 
november. Eerst wordt de zuidelijke helft van de Nieuwe Hescheweg aangepakt. De bedrijven blijven 
tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar, eerst via de noordkant, later via de 
zuidkant. De werkzaamheden voor de gehele reconstructiewerkzaamheden nemen naar verwachting 
een half jaar in beslag. Punt van discussie is de omleidingsroute voor de streekbussen tussen Heesch 
en Oss. 
 
6. Financiën 
 
Geen bijzonderheden. 
 
7. Lezing ‘Groene Loper’ 
 
Huub werkt bij het IVN.  
De Maashorst is door de provincie Noord Brabant samen met twee andere gebieden aangewezen als 
Landschap van Allure. Hierdoor is er projectfinanciering vrijgekomen voor het project Meer 
Maashorst. Naast het ontwikkelen van de Maashorst zelf willen de  betrokken partijen (gemeenten, 
provincie, SBB) verbreding zoeken door samenwerking met lokale groepen en dorps- en wijkraden.  
Zo zal er een schil van groen initiatieven ontstaan in de nabije omgeving van de Maashorst. 
 
Wat heeft de Groene Loper te bieden? 
o Samen met medebewoners draag je bij aan de landschappelijke kwaliteit en de belevingswaarde 

van De Maashorst. 
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o De Groene Loper organiseert verschillende sessies, waarin je samen met experts (bijv. 
landschapsarchitecten, ontwerpers, creatieve meedenkers, groene professionals en vrijwilligers) 
met je ideeën aan de slag gaat. 

o De Groene Loper verleent ondersteuningsbijdragen voor de beste initiatieven; verspreid over de 
gehele Maashorst worden 30 vouchers van 750 euro uitgereikt! 

o De Groene Loper organiseert verschillende activiteiten die de initiatieven in de schijnwerpers 
plaatsen, waaronder fiets- en wandelactiviteiten en deelname aan de Maashorstfair. 

o De Groene Loper zorgt voor herkenbaarheid van de initiatieven in de vorm van plaatsing van een 
informatiebordje en vermelding op routekaarten. 

o De Groene Loper brengt je in contact met verschillende mensen, bedrijven en organisaties, om 
zo connecties te creëren en je project te versterken; daarmee werken we samen aan een mooie 
Maashorst. 

 
8. Rondvraag 
 
Meral Ilgen vraagt aandacht voor de toenemende overlast door vrachtverkeer in de Kastanjelaan. 
Ook wordt er te hard gereden op de Julianasingel en in de Willibrordusweg.  
 
De vergadering wordt bijgewoond door wijkraadsleden en mensen die ambtshalve aanwezig zijn. 
Daarnaast zijn er drie wijkbewoners aanwezig. Gezien deze lage opkomst is het van belang dat er 
nagedacht wordt over het toekomstig functioneren van de wijkraad. Iedereen wordt uitgedaagd om 
na te denken over nieuwe vormen de aanpak van deze bijeenkomsten in de toekomst. 
 
9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 


