
Kennismakingsavond
Wijkstichting Oss-Zuid

Ontmoeting met 
contactpersonen van 

buurtverenigingen, bewonersgroepen 
en actieve buurtbewoners



Wie zijn wij?



Bestuur Wijkstichting

André van den Boogaard
Steef de Graauw
 Jan de Munnik
Mia Keijzers
Ellen Bloks
 vacature
 vacature

− voorzitter
− vice-voorzitter
− penningmeester
− secretaris
− lid Wijkraad
− lid
− lid



Overige informatie

Website:
 e-mail:
Redactie Zuiderpost:
Postadres:

www.ws-oss-zuid.nl
info@ws-oss-zuid.nl
zuiderpostoss@gmail.com
Kortfoortstraat 66
5342 AG Oss



Werkgroepen

Ellen en AndréContacten met Wijkraad

Ellen en MiaZuiderpost en website

André en SteefBeheer en uitleen 
materialen

Steef en JanContacten met 
buurtverenigingen



Uitleen materialen

Beschikbaar: − caravan
− partytenten
− statafels
− koffiezetapparaat
− etc.

Aanvragen bij: − André
(626523 of a.boogje@versatel.nl)

− Steef
(854299 of sjadegraauw@home.nl)



Subsidies voor activiteiten

Situatie nu:

• Elke buurtvereniging/bewonersgroep krijgt per jaar 
éénmalig een bijdrage van € 100,−
voor het organiseren van een activiteit



Subsidies voor activiteiten

Nieuw beleid:

• Een buurtvereniging/bewonersgroep krijgt per jaar 
€ 75,− voor de 1e activiteit,
€ 100,− voor de 2e activiteit en
€ 125,− voor de 3e activiteit 
(volgende activiteiten krijgen geen bijdrage)

• De buurtvereniging/bewonersgroep levert van elke 
activiteit foto′s en een verslag aan bij de redactie van 
de Zuiderpost en de website 



Overzicht activiteiten 2011

Vivaan
Buur, wat maak je Menu?
(2011 en 2012)

Steef en André
Wijkraad Oss-Zuid

Kerstmarkt
zaterdag 10 december

Vivaan
Kinderkaravaan
(2011 en 2012)

Burendag
zaterdag 24 september

Vivaan en BrabantWonen
6-kamp Kortfoort
zondag 11 september

Jan en Ellen
Vivaan en BrabantWonen

Zuid aan Zee
zondag 10 juli

André en Jan
Vivaan en BrabantWonen

Buitenspeeldag
woensdag 1 juni



Buitenspeeldag
woensdag 1 juni 2011

Subsidie gemeente Oss
Subsidie Vivaan
Subsidie Wijkstichting O-Z

(vult aan tot € 100,−)

€ 37,50
€ 20,00
€ 42,50
€ 100,00

Bijdrage BrabantWonen
(alleen bj straten/buurten met 
huurwoningen)

springkussen

 Informatieavond Vivaan Buurthuis ′t Hageltje
dinsdag 22 maart
19.30-21.30 uur



Wie zijn jullie?



Buurtverenigingen en 
bewonersgroepen

Hoe zijn jullie georganiseerd?
• één straat, meer straten/buurt
• vereniging met bestuur, comité

Welke activiteiten organiseren jullie?
• voor straat/buurt, voor eigen leden of alle bewoners
• voor kinderen, volwassenen



Buurtverenigingen en 
bewonersgroepen

Wat verwachten jullie van de Wijkstichting?

Hebben jullie behoefte aan 
themabijeenkomsten?

• bijvoorbeeld: Buitenspeeldag, Burendag, Opbouwwerk, 
fondsenwerving, pr, verzekeringen, etc.



Wie speelt er nog meer 
een rol in Oss-Zuid?



Wijkraad Oss-Zuid

Gerben Canninga
Meral Ilgen
Ellen Bloks
 Jan Uijlen
 Jacqueline Eekels
Manon Moers
Koos Keen

− voorzitter
− vice-voorzitter
− penningmeester
− secretaris
− lid
− lid
− lid

www.oss-zuid.nl
wijkraad.osszuid@gmail.com

Website:
e-mail:



Gemeente Oss

Afdeling Wijkzaken
Wijkcoördinator Oss-Zuid
Frank van Lent 0412-929260

06-11322040
f.van.lent@oss.nl

Aandachtswethouder
Hendrik Hoeksema

www.oss.nlWebsite:



Gemeente Oss

 Toezichthouder
Johan van Nimwegen 0412-629893

 Handhaver
Elias Hayat

 Gebiedsbeheerder
Menno Bovens 0412-629939

www.oss.nlWebsite:



Politie

 Wijkagenten
Rudi van Berloo 0412-629893
Ben Post



BrabantWonen

Sociaal beheer
Ad van Workum 0412-664847

a.van.workum@brabantwonen.nl

www.brabantwonen.nlWebsite:



Vivaan

Opbouwwerk
Vivian Dols 0412-647975

06-30345545
vivian.dols@vivaan.nl

 Jongerenwerk
‘t Honk 0412-646830

honk@vivaan.nl

www.vivaan.nlWebsite:



Vragen?



Dan is het nu de hoogste tijd
...


