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Redactionele column

'Wij hebben de draad weer opgepakt'

Zeeheldenbuurt I weer schoon

door Peter Battes

Ongetwijfeld heeft u de Zuiderpost de afgelopen tijd
gemist. Misschien heeft u (als trouwe lezer/-es)
vergeefs naar de eerstvolgende aflevering
uitgekeken, en zich afgevraagd “is er nog wel iets
bijzonders in onze wijk en onze buurten te doen ?”.
Temeer daar de lente met al haar recordvestigingen,
in haar volledige omvang van zonneschijn, zomerse
dagen, droogteperiode, tot ons is doorgedrongen,
vindt de Wijkstichting en onze redactie, dat de
Zuiderpost voortaan niet mag ontbreken. Dus
hebben wij de handen kortgeleden ineen geslagen
en de draad weer opgepakt. Er staat immers weer
voldoende op stapel om u ervan op de hoogte te
brengen, zoals: j de acht straatspeeldagactiviteiten (op woensdag 13 juni) en j de
kindervakantieweek. Zoals u van ons gewend bent,
treft u j de kinderpagina aan en j de agenda’s van
de beide buurthuizen (Kortfoort en Zuidergebouw)
ook weer aan. Wij streven ernaar om de nodige
illustraties (foto’s, schetsen, tekeningen) te plaatsen,
en proberen achtergronden en historische
ontwikkelingen áchter de berichten op te sporen.
Wij willen middels de Zuiderpost die weer 5 keer per
jaar gaan verschijnen, de betrokkenheid versterken
van de wijkbewoners bij eventuele veranderingen,
plannen, wensen, inspraak, die er op handen zijn.
Ook kunnen eventuele initiatieven, voorstellen,
wensen voor verbeteringen, via de Zuiderpost
bekend worden gemaakt. Ieder die zich geroepen
voelt iets hierover te schrijven, wordt van harte
uitgenodigd – de redactie is u er graag bij
behulpzaam – om de wijkkrant nóg lezenswaardiger
te maken.
Intussen presenteren wij u de 166e aflevering met
ook alvast onze dank aan de enthousiaste
bezorg(st)ers. Als vanouds gaat de redactie ervan
uit om een ‘neutraal maar betrokken blad' samen te
stellen (dus niet politiek, noch anderszins
gebonden), zonder advertenties of sluikreclames.
Wij wensen u voor de komende vakantieperiode een
ontspannen, gezellige, actieve, gezonde,
informatieve vakantietijd toe (inclusief een veilige
heen- en terugreis. Mocht u echter besloten hebben
om dicht in de buurt uw vakantie door te gaan
brengen, ook dan wensen wij u veel genieting van
bos, park, vijver, hertenkamp, gazonnen, voor- en
achtertuinen en fietspaden in onze bijzondere wijk
Oss-Zuid.
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Voor wie het al op gemerkt heeft hier de
bevestiging. Sinds enkele maanden wordt op de
2e zaterdag van de maand schoongemaakt in de
Zeeheldenbuurt I. Met enkele vrijwilligers trekken we
samen de buurt in voorzien van een prikstok en
ruimen het vuilnis op dat op straat ligt en dat er in de
heggen wordt gegooid.
Wij vinden dit geen zaak waar alleen de gemeente
verantwoordelijk voor is, maar vinden een schone
buurt een groot voordeel waar het fijn wonen is.
Vindt u dit ook en wilt u hiervoor tijd vrijmaken, dan
bent u harte welkom om mee te helpen. Jong en
oud kan meedoen, we passen gewoon het ritme aan
Tussen 10.00 en 11.30 uur zijn wij aan het prikken.
We beginnen aan de Karel Doormanstraat tegen de
Industrielaan en trekken van daaruit de buurt verder
in. Onze grens ligt op de Molenweg - Industrielaan Trompstraat - Oude Molenstraat.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, we kunnen alle
straten van onze buurt meenemen. Zie het als een
manier om te bewegen. Een win-win-situatie zowel
voor jezelf als voor de buurt. Voor handschoenen,
vuilniszakken en prikstokken wordt gezorgd.
Hier alvast de data in 2007:
Zaterdag 9 juni
Zaterdag 14 juli
Zaterdag 11 augustus
Zaterdag 8 september
Zaterdag 13 oktober
Zaterdag 10 november
Zaterdag 8 december
Tot ziens!
Willie Brands en Jacqueline Twigt
Wilt u ook meehelpen om de Zeeheldenbuurt I
schoon te houden, neem dan contact op met een
van bovenstaande contactpersonen.
Wilt u dit prijzenswaardige initiatief navolgen in uw
eigen buurt? Maak het bespreekbaar met uw buren,
organiseer het via uw buurtcomité of kaart het aan in
de wijkraadvergadering.
Houd de redactie op de
hoogte, dan ondersteunen
wij uw buurtactiviteiten door
onze berichtgeving.
Ons e-mailadres:
zuiderpost@live.nl.
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KinderVakantieWerk Oss-Zuid 2007

Een terugblik

Ga mee naar KIVAWERLAND!

Achtergrondinformatie bij
Monument Nieuwe Hescheweg

door William van Oers

KinderVakantieWerk Oss-Zuid organiseert in de
zomervakantie een doldwaze week voor kinderen in
de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar. Vier dagen lang
worden zij vermaakt in koninklijke sferen. Paleizen,
ministers, lakeien, ..... en nog veel meer. De
kinderen gaan hutten bouwen, verven, spelletjes
doen, ...... De rest van het programma blijft nog
even geheim.
De week is van dinsdag 31 juli tot en met vrijdag
3 augustus, iedere dag van 09.00 tot 15.30 uur.
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn van harte
welkom en de kosten zijn 8 euro per kind.
Inschrijven is op zaterdag 9 juni van 14.00 tot
16.00 uur en dinsdag 12 juni van 19.00 tot 21.00 uur
in de units van KinderVakantieWerk Oss-Zuid aan
de Kloosterstraat 11 in Oss.
Ben je 16 jaar of ouder en vind je het leuk om
kinderen te begeleiden bij deze activiteiten, geef je
dan op als vrijwilliger.
Dit kan tijdens de inschrijfavonden of bel ons.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
William van Oers, 647259.
Tot in de zomervakantie!
KinderVakantieWerk Oss-Zuid

door Peter Battes

Op vrijdag 4 mei jl. werd gezamenlijk stilgestaan
rondom het oorlogsmonument aan de Nieuwe
Hescheweg. Sfeervol, ingetogen, in stilte, sereen.,
muzikaal omlijst, in gezelschap van ouderen en
jongeren, een korte herdenkingstoespraak. Te voet,
want ieder overig verkeer werd voor enige tijd
geweerd. Daags voor de jaarlijkse bevrijdingsdag
van 5 mei. Aan de tekst op het monument,'Opdat zij
niet vergeten worden', werd een gedenkboekje
gewijd met dezelfde titel. Daaruit blijkt dat dit
standbeeld onthuld werd op 4 mei 1960, terwijl het
boekje op 4 mei 1993 is verschenen. Hierin worden
de deportaties naar de kampen Westerbork en
Vught beschreven van het overgrote deel van de
toenmalige Osse Joodse gemeenschap, die eind
juni 1942, 364 personen telde. Slechts enkelen
keerden terug, en vertelden aan de schrijver
(G. Hes) hun oorlogservaringen.
Er blijken nog slecht 20 exemplaren van het boekje
verkijgbaar te zijn bij de Osse Winkel in het
Gemeentehuis. Voor geïnteresseerden naar wat
zich in de periode 1942-1944 in Oss (en in OssZuid) heeft voorgedaan, een beknopte en
waardevolle beschrijving. Het telt 52 bladzijden,
inclusief enkele foto’s; verwijst naar vele bronnen
(literatuur, archieven) en kost € 2,50.

Jeugdsoos The Final Touch

Vrijdagavond Jeugdavond
door Mia Keijzers

Elke vrijdagavond van 19.30-22.00 uur organiseert
Jeugdsoos The Final Touch een leuke jeugdavond
voor de basisschooljeugd. Buurthuis Kortfoort
stroomt daarvoor wekelijks vol met jongelui uit de
buurt. Onder begeleiding van een aantal
enthousiaste vrijwilligers wordt er gedanst op
discomuziek en kunnen ze (computer)spelletjes
spelen.
Voor deze jeugdavonden is The Final Touch ook
altijd op zoek naar vrijwilligers van 16 jaar of ouder.
Heb je interesse? Kom dan eens langs op
vrijdagavond of bel met Ferry Vullings,
06 200 106 45.
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Het monument verwijst naar de periode waarin
moeizaam onze vrijheid en veiligheid waren
bevochten, eerst in de zuidelijke provincies, en na
een lange, koude en verschrikkelijke hongerwinter,
ook 'boven de grote rivieren'.
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Nationale Straatspeeldag woensdag 13 juni 2007

Voorbereidingen Straatspeeldag
in Oss-Zuid in volle gang!
door Peter Battes

Op woensdag 13 juni a.s. doen dit jaar zes
buurtcomité’s mee met de organisatie van de
straatspeeldag in hun straat, te weten in:
j Asterstraat, j Beukenstraat, j Irenelaan,
j Ridderstraat, j Trompstraat en j Tulpstraat.
Aldus wordt deze jarenlange traditie ook nu weer
voortgezet: één middag per jaar wordt de straat
verkeersvrij gemaakt en omgedoopt tot speelterrein
voor de jeugd. Wat daar dan zoal te doen is, wordt
door deze comité’s als volgt beschreven.

Asterstraat
Opnieuw organiseert het buurtcomité Asterstraat
voor de derde keer de straatspeeldag op 13 juni a.s.
Dankzij een vaste groep vrijwilligers (zes dames,
met baan en kinderen; heren, waar blijft u?) wordt er
elk jaar een programma bedacht en op de dag zelf
helpen veel mensen uit de straat ook mee.
Straatspeeldag heeft bij de Asterstraat altijd in het
teken gestaan van waar het eigenlijk om gaat: op
een speelse manier duidelijk maken waar het
onveilig is voor kinderen!
De Asterstraat is een aantal jaren geleden
omgetoverd tot een prachtige fietsstraat. De
drempels in de straat zijn destijds verwijderd.
Hierdoor kunnen de fietsers, maar ook de brommers
en auto’s nu onbeperkt racen! Voor de kinderen is
de straat daardoor een stuk onveiliger geworden.
Helaas hebben we daar, ondanks veel gesprekken
met de politiek, weinig begrip voor gevonden. Vorig
jaar hebben de kinderen tijdens de straatspeeldag
een drempel van dozen gemaakt en geschilderd.
Maar de échte drempels blijven maar weg …
Dit jaar gaan we allerlei leuke activiteiten doen
rondom het thema Verkeer. Je kunt verkeersborden
maken, je fiets versieren, er is een verkeersparcours en er komt waarschijnlijk een … échte
politie-motor, waar je op kan zitten! Daarnaast kun
je meedoen met een Jump-les, kun je je mooi laten
schminken en er is een heuse poppendokter. Vooral
meedoen dus! Je hoeft je niet van tevoren aan te
melden en er is voor iedereen drinken en wat
lekkers.
Tot ziens op 13 juni!
Namens Buurtcomité Asterstraat,
Trix Cloosterman

Ridderstraat
In 2002 zijn wij begonnen met een straatspeeldag in
onze buurt met als thema Cowboys en Indianen. Het
jaar daarop Oud-Hollandse spelletjes. In 2004
Circus en in 2005 was het thema Muziek. Het
afgelopen jaar luidde het thema Tropisch en dit jaar
wordt het Glitter en Glamour.
We zijn met 6 personen met de voorbereidingen
bezig en op de dag zelf krijgen wij ook hulp van
bewoners. Wij nodigen ook altijd de oudere
bewoners uit om die dag een kopje koffie te komen
drinken. Uit onze buurt doen ongeveer 20 kinderen
mee. Er komen wel altijd ook kinderen uit andere
wijken kijken en natuurlijk meedoen. De activiteiten
dit jaar zijn: schminken en opmaken, verkleden,
foto’s laten maken in je nieuwe outfit, playback/karaoke-show, de stuntbaan, kleurplaten, cocktail
maken en een lekker spiesje, bril en microfoon
maken.
De kinderen krijgen een ster, waarop wij afvinken
wat zij gedaan hebben. Er is die dag natuurlijk ook
drinken en chips. De straat wordt versierd met
ballonnen en er komen tafels en stoelen met
parasols. Wij hopen op mooi weer.
Namens buurtcomité Ridderstraat,
Cathalijn Verhoog

Al is de hemel nog zo bewolkt,
als de ogen van de kinderen stralen,
schijnt altijd de zon.

Tulpstraat

Beukenstraat

Dit jaar hebben wij als thema Wereld-KinderenDag gekozen. Het programma heeft een soort
rondgang over de verschillende werelddelen, als
leidraad voor de spelletjes en wedstrijden. Ons
comité bestaat uit 4 personen en wij hebben al
enkele jaren ervaringen met de organisatie van de
straatspeeldag. Maar hulp van buurtbewoners is
natuurlijk altijd welkom. Met een stencil en
retourstrook hebben wij het straatfeest huis-aan-huis
bekend gemaakt. Wij verwachten (net als vorig jaar)
ongeveer 30 kinderen uit de straat, in de leeftijd
variërend tot ongeveer 14 jaar. De straat wordt
gezellig versierd met vlaggen, vaantjes en
ballonnen. Verwacht wordt dat de kinderen sportief
gekleed zijn. Ook zijn er verschillende
versnaperingen/consumpties. Iedere deelnemer
krijgt een prijsje. Er zijn vele verrassingen, maar ik
durf alvast te verklappen dat de ‘wereldreis' eindigt
in België (frites!). Wij zijn dus druk bezig met de
voorbereidingen.
Namens Buurtcomité Tulpstraat, Joyce van Dinther

Nog even en dan is het zover! Op woensdag 13 juni
is de Nationale Straatspeeldag. Ook dit jaar doet de
Beukenstraat weer mee aan de Straatspeeldag.
Iedereen is van 14.00 tot 17.00 uur van harte
welkom!
Tijdens deze middag kunnen de kinderen zich
vermaken met o.a. een springkussen, schminken en
meedoen met diverse spelletjes. De bedoeling is dat
alle kinderen uit de buurt een middag ongeremd en
veilig op straat kunnen spelen. Wij proberen er weer
een gezellige middag van te maken met veel
kinderen en ouders!! Tot 13 juni in de Beukenstraat.
Namens Buurtcomité Beukenstraat, Familie Konings
en familie Pootjes

Uit het archief
In ons archief van het toenmalige WBO troffen wij
o.a. het verslag aan van 26 maart 1998 toen
28 wijkbewoners uit alle buurten van Oss-Zuid
allerlei ideeën en ervaringen uitwisselden. Onder het
motto: 'Wat de een niet wist, dat wist de andere wel',
gaf men elkaar allerlei tips over spelletjes,
wedstrijden, muziek en geluidsinstallatie,
bekendmaking en aanmelding, speeltoestellen,
eventuele sponsoring, straatversieringen, tijdig
automobilisten wijzen op alternatieve
parkeerplaatsen, de onkosten, wat te doen als het
onverhoopt gaat regenen, de straatafzetting en de
aanvraag van vergunningen.
In de volgende Zuiderpost willen wij met behulp van
een aantal foto’s en beschrijvingen een indruk
geven van de zes straatfeesten van woensdag
13 juni aanstaande.
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ZUIDERPOST KINDERPAGINA
door Mia Keijzers

PUZZELRONDO

DOOLHOF

Vul van buiten naar binnen de goede woorden
in.
Alle woorden eindigen op een T, die staat al in
het midden.
Als alle woorden goed ingevuld zijn, vormen de
letters in de buitenste ronde een woord.

Wie helpt arme Tommy uit de nood?

1
2
3
4
5

zo min mogelijk
iemand van de politie
niet bochtig
veel verdriet
verkoopplaats in de
open lucht
6 plotseling en hevig

7
8
9
10
11
12

daarna
zonder kleren
nauwkeurig
reis per fiets
jagen op dieren
voor alles

Als je voor 1 juli de goede oplossing per e-mail
instuurt, maak je kans op een leuk prijsje.
Dus mail snel naar: zuiderpost@live.nl.
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PAARDENSPRONG
Begin met de vetgedrukte letter links onder en
ga steeds met een paardensprong naar de
volgende letter.
Als je in de goede volgorde springt, vormen de
letters een woord dat te maken heeft met de
zomervakantie.

M N E
R D A
K P E
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Verslag Wijkraadsvergadering Oss-Zuid
Verslag van de openbare vergadering van de Wijkraad Oss Zuid
Datum
:
donderdag 19 april 2007
Aanvang
:
20.00 uur
Locatie
:
Stichting Buurtcentrum de Kortfoort
Leden wijkraad

:

Adviseurs

:

Belangstellenden
Notulist gemeente Oss
Afwezig (m.k.)

:
:
:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

A. den Brok, E. v/d Bruggen, M. Ilgen, J. de Munnik,
W. Nieuwenhuizen en W. van Oers,
W. v/d Broek (gebiedsbeheerder), R. Langens (politie), H. Ober
(wijkcoördinator) en A. Sterkens (Brabant Wonen)
: Ongeveer 14 belangstellenden
J. Heesbeen
A. v/d Boogaard en R. de Roos

Opening
Dhr. den Brok (vice-voorzitter) heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen
Door omstandigheden kan wethouder Ermers niet komen.
De parkeervergunningen die betrekking hebben op de binnenstad worden voor 1 mei afgegeven. Het
buitengebied, waar de Floraliastraat onder valt, komen pas per 1 juni aan bod.
Vaststellen van de notulen en besluitenlijst van 8 maart 2007
Pag 3 punt 10 laatste aandachtstreepje: via de website van de Wijkraad moet zijn via de website van de
wijkstichting.
Ingekomen-, uitgaande post
- Ingekomen stukken
- Kopie van brief welke naar de gemeente is gezonden door bewoners van de Oude
Hescheweg betreffende afsluiting Mondriaanlaan.
- E-mail van de fietsersbond over de Johan Zwijsenlaan.
Vaststellen definitieve agenda
Door verhindering van wethouder Ermers wordt agendapunt 6 verschoven naar de volgende
vergadering.
Op verzoek van dhr Drabbels wordt agendapunt 7 naar voren gehaald.
“Oss ontmoet” (Integratie/participatie)
toelichting wethouder Chris Ermers
Vervalt
Advisering renovatie plan Zeeheldenbuurt I
toelichting John Drabbels
Alle reacties welke ontvangen zijn betreffende plan renovatie Zeeheldenbuurt I zijn verwerkt in een
inspraaktabel waarin tevens genoteerd staat of deze al dan niet gehonoreerd zullen worden. Deze
inspraaktabel is huis aan huis bezorgd in het plangebied en uitgereikt aan de wijkraadsleden. De
aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de inspraaktabel.
- Wat wordt bedoeld, onder punt 26, met een standaard model invalide oprit.
Dat zijn drie zwartgeblokte tegels met een totale breedte van 90 cm.
Volgens de voorwaarden in het handboek instructies invalide opritten dienen deze opritten 120
cm breed te zijn.
Indien na controle blijkt dat de invalide opritten moeten voldoen aan een breedte van 120 cm
wordt de toezegging gedaan dat de nieuwe invalide opritten in de Zeeheldenbuurt hieraan
zullen voldoen.
- Waarom worden de bomen in de Evertsenstraat geplaatst aan de straatzijde met de
oneven nummers terwijl eerst sprake was aan de kant van de even nummers.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat aan de straatzijde met de even nummers ondergrondse
kabels en leidingen liggen. Door de hogere eisen van de Nutsbedrijven mogen aan deze zijde
van de weg geen bomen meer geplant worden.
- Een bewoner uit de Karel Doormanstraat vraagt aandacht voor eventuele herhaling overlast van
hangjongeren in zijn directe omgeving.
Op dit moment zijn op deze locatie overlastsituaties veroorzaakt door hangjongeren niet
bekend. Momenteel ligt hier ook al een inrichting welke lijkt op een pleintje. De reeds
aanwezige, door muurtjes omgeven, verhoogde grasvelden leveren geen overlast situaties op.
Indien de overlast zich voordoet zal de Wijkraad zich wederom inzetten om tot een oplossing te
komen.
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Verslag Wijkraadsvergadering Oss-Zuid

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Aan één zijde van de Witte de Withstraat liggen de tuintjes op gemeentegrond. Het ligt in de
bedoeling om de bewoners een huurovereenkomst aan te bieden zonder dat hier geld mee
gemoeid is. In deze overeenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over de inrichting, het
gebruik en de toegankelijkheid voor kabels en leidingen. De nutsbedrijven dienen vrije toegang
te hebben.
Ter afsluiting van bovenstaand agendapunt wordt vanuit de Wijkraad een positief advies
gegeven betreffende renovatie Zeeheldenbuurt I.
Renovatie plan Joh. Zwijsenlaan
Het plan renovatie Joh. Zwijsenlaan is al een paar keer aangepast naar aanleiding van vragen
van de fietsersbond. De fietspaden aan de zuidkant van de Joh. Zwijsenlaan worden
geasfalteerd. Door de aanwezigheid van veel leidingen en kabels mag het fietspad aan de
noordkant van de Joh. Zwijsenlaan (aan de zijde van het ziekenhuis) niet geasfalteerd worden.
Het fietspad wordt aan deze zijde herstraat. Het stukje fietspad tussen de Kortfoortstraat en de
inrit van het ziekenhuis wordt dubbelzijdig zodat fietsers niet over hoeven te steken. De
Wijkraad wacht op het definitieve plan.
Plan rondom winkelcentrum Industrielaan
toelichting Wilco v/d Broek
Na overleg met de winkeliers wordt een plan gemaakt om de omgeving er netter uit te laten
zien. De tekening gaat eerst naar de winkeliers om te zien hoe zij het vinden. Daarna wordt
deze ter inspraak en advisering voorgelegd aan de Wijkraad.
Advies inzake IUP 2007
Wijkraad
De plannen die deel uitmaken van het IUP zijn toekomstgericht en worden vooraf door de
gemeente gebudgetteerd. De Wijkraad gaat akkoord met de voorstellen genoemd in het verslag
van de Wijkraadsvergadering van 8 maart j.l. met onderstaande verzoeken:
- Reconstructie Gasstraat qua tijdsplanning naar voren halen.
- De verharding van de Kloosterstraat uitvoeren in asfalt en de Molenweg herstraten heeft
niet zo’n hoge prioriteit.
Reactie dhr. v/d Broek: In het kader van de veiligheid, omdat hier met milieugevaarlijke
stoffen gereden wordt, is het wel belangrijk dat deze projecten gestart gaan worden.
- Verlichtingsniveau Kantsingel aanpassen.
Reactie dhr. v/d Broek: Vanuit de verkeersveiligheid wordt een bepaald
verlichtingsniveau vereist.
Budgettaire ondersteuning kortlopende projecten
toelichting William van Oers
Tijdens de vorige wijkraadsvergadering is de top 10 gepresenteerd van de plannen welke de
wijkraad zou willen realiseren. Er is een budget gereserveerd voor de projecten waarmee
gestart kan gaan worden. Een aantal plannen waarvoor geld is gereserveerd zijn het inrichten
van de Bomenbuurt, Zeeheldenbuurt II, keten in de wijk, bankjes voor uitbreiding van de
wandelroute, thema avonden voor ouderen, activiteiten voor de jeugd, fietspadverlichting vanaf
de N329 tot aan de Docfalaan, de kerstmarkt, vervolg Zuiderpost, buurtactiviteit en het
aanpassen van de speelvoorzieningen.
Dhr. v/d Broek deelt mede dat er vanuit de gemeente geld wordt vrijgemaakt voor het project
buurt werkt. Dat zijn kleine projecten door de buurt zelf georganiseerd voor plekken die de
sociale binding kunnen versterken. De buurt zelf of de Wijkraad kunnen hier initiatieven voor
indienen bij de gemeente. Er wordt echter wel zelfwerkzaamheid van de buurt verwacht en wie
eerst komt het eerst maalt.
Keten in de Zeeheldenbuurt II
Maandag 23 april start Brabant Wonen met keten in de Zeeheldenbuurt II. Drie opeenvolgende
dagen tussen 16.00 en 20.00 uur trekt Brabant wonen met een keet door de buurt om onder het
genot van een kopje koffie te praten met bewoners wat gewenst wordt in de straat. Er wordt
eerst geluisterd naar de bewoners en daarna bekeken wat er gedaan zou kunnen worden. Alles
wordt verwerkt in een verslag en met de partners besproken. Daarna wordt e.e.a. gecheckt bij
de bewoners. Vanuit Brabant Wonen wordt geld vrij gemaakt om met de initiatieven aan de slag
te kunnen gaan.
Rondvraag
- Mw. v/d Bruggen geeft aan dat er problemen met betrekking tot het parkeren zijn bij het
Zuidergebouw sinds de Action daar gevestigd is.
Dhr. v/d Broek zal uitzoeken of het een openbaar terrein is. Om eventueel te kunnen
handhaven.
- Mw v/d Bruggen verzoekt namens een bewoner of een tegelpad aangelegd kan worden
bij de honden uitlaatplaats in de buurt van het zwembad.
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14.

Een tegelpad zal er niet komen volgens dhr. v/d Broek. Hij zal wel de mogelijkheid
bekijken of er intensiever schoongemaakt kan worden.
- Dhr. de Munnik deelt mede dat er een artikel in het Brabants Dagblad heeft gestaan over
de N329 waarin gesuggereerd werd dat de Wijkraden niet eensgezind zouden zijn
terwijl ze gezamenlijk één advies hebben uitgebracht.
- Tevens deelt hij mede dat in de Regio vermeld staat dat aan de Kloosterstraat 42 een
nieuw bedrijf begonnen wordt.
Mw. Ober kijkt het na.
- Dhr Bovens stelt zich voor als nieuwe assistent gebiedsbeheerder.
- Dhr. v/d Broek deelt mede dat hij de gemeente Oss per 1 augustus gaat verlaten. Het is
nog niet bekend wie hem zal gaan vervangen.
- Dhr Langens deelt mede dat het activiteitenplan blijft zoals het is maar dat, door de
verkeersdrukte in Oss-Zuid, een top drie van knelpunten is gemaakt waar door middel
van laseren extra wordt gecontroleerd. Deze top drie wordt gevoed door politie en
bewoners uit de wijk maar kan ook weer veranderen. Hij verzoekt de aanwezigen indien
gevaarlijke situaties gesignaleerd worden deze te melden.
- Dhr. Twigt verzoekt of de Lidl aangesproken kan worden om hun rotzooi buiten op te
ruimen.
Dhr. Langens heeft contact met de bedrijfsleider en zal het bij hem aankaarten.
- Bewoonster verzoekt om borden met teksten waarbij men erop gewezen wordt afval op
te ruimen. Tevens geeft ze aan dat er te weinig afvalbakken in het Zuiderpark aanwezig
zijn.
E.e.a. wordt meegenomen.
- Bewoner vraagt of er al iets uitgekomen is met de giroautomaat.
Hier is nog niets uitgekomen.
- Dhr. Marijnissen maakt zich zorgen hoe de brandweer uit moet rukken tijdens de
spitsuren als de Wethouder van Eschstraat helemaal dicht zit. Misschien is het een
optie om de weg een halve meter te verbreden.
Dhr. v/d Broek kent het probleem maar krijgt het op korte termijn niet opgelost. Het idee
wordt meegenomen.
- Mw. Ilgen merkt op dat het asfalt van het pad in park Hazenakker in zeer slechte staat is.
Het wordt als wens meegenomen.
- Dhr. Sterkens wil namens Brabant Wonen jongeren en bewoners uit de wijk actief
benaderen voor het schoonmaken van het park. Hier zal een afspraak over worden
gemaakt.
- Bewoner vraagt wanneer de flyer waarin de honden uitlaatplaatsen Zeeheldenbuurt I
aangegeven zijn huis aan huis bezorgd wordt.
Dit is een goede reminder en wordt meegenomen.
- Dhr. den Brok meldt dat het pad langs de gracht van de Sibeliusflat na regen een
hopeloze troep geeft.
Volgens dhr. v/d Broek is hier onlangs een nieuwe laag op aangebracht welke de tijd moet
hebben om zich te zetten. Daarna zullen de klachten vanzelf verdwijnen.
Sluiting
Om 22.00 uur wordt de vergadering gesloten.
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Van de Wijkraad

Reconstructie fietspaden Mgr. Zwijsenlaan
door Albert den Brok

Wij, Jan de Munnik en bovengenoemde, hebben ondertussen overleg gevoerd betreffende de reconstructie
van de fietspaden langs de Mgr. Zwijsenlaan.
De bedoeling is dat aan de kant van het TOP-terrein een dubbel fietspad komt dat geasfalteerd wordt,
terwijl aan de andere zijde (noordkant) het fietspad opnieuw betegeld wordt.
Vanaf de ingang van het ziekenhuis tot aan de Kortfoortstraat wordt ook aan de noordzijde een dubbelzijdig
fietspad aangelegd, zodat men komende van het ziekenhuis naar de Kortfoortstraat niet meer 2 maal hoeft
over te steken.
Verder hebben wij op 22 mei jl. overleg gevoerd met wethouder Hoeksema, de wijkcontactambtenaar, en
beleidsambtenaren betreffende verkeersknelpunten in onze wijk.
Daarnaast willen wij vooral een oplossing zien van de chaos die ontstaat, als de Mondriaanlaan (eventueel)
wordt afgesloten.
Wij hebben ook verzocht om een allesomvattend verkeersplan voor de gehele wijk Oss-Zuid.

VERGADERDATA WIJKRAAD 2007
21 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, aanvang 20.00 uur, Buurthuis Kortfoort, voor
agenda zie gemeentelijke pagina's Regio Oss (wijzigingen voorbehouden)

Wie neemt de pen over?
De Zuiderpost wil een platform zijn voor de bewoners van Oss-Zuid.
Wilt u uw verhaal met ons delen?
Laat het ons dan weten!
Ook uw bijdrage is welkom!
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Van de Wijkstichting

Buurtverenigingen Oss-Zuid
door Mia Keijzers

Bij het opstarten krijgt de buurtvereniging van de Wijkstichting een opstartvergoeding van € 75. Ook is er
éénmaal per jaar een bijdrage van € 50 beschikbaar voor het organiseren van een buurtactiviteit, zoals
bijvoorbeeld een buurtfeest of een fietstocht. Ook eventuele leges die aan de gemeente betaald moeten
worden, kunnen door de Wijkstichting worden voldaan.
Oss-Zuid telde in oktober 2006 9 buurtverenigingen:
j Floraliastraat (Wim Cornelissen, 632 025)
j d'Orangerie (Elly Bens, 640 436)
j Soestdijk (Margriet den Brok, 650 616)
j Ridderspoor (Cathalijn Verhoog, 641 209)
j Trompstraat (Rita Cort, 645 678)
j Zeeheldenwijk I (Pierre Spierings)
j de Zuidkant (Anje Bakker, 635 349)
j Jollanders (Betsy Wesseling)
j de Roos (Carla Pronk, 651 336)

COLOFON ZUIDERPOST
Redactie: Ellen van der Bruggen, Albert den Brok, Peter Battes, Mia Keijzers
Redactieadres: Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93, 5342 BH Oss, zuiderpost@live.nl
Redactionele richtlijnen: Berichten van lezers, instellingen, verenigingen die betrekking hebben op of van belang zijn voor OssZuid en zijn bewoners, zijn welkom. De redactie behoudt zich wel het recht voor om ingezonden berichten te redigeren en eventueel
in te korten. De Zuiderpost plaatst uit principe geen commerciële berichten of reclames.
De volgende Zuiderpost verschijnt begin september.
Kopijsluiting: 20 augustus a.s
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Wijkambtenaar
Hilde Ober, dinsdag, woensdag, donderdag,
629 986 of 06 250 884 32

BESTUUR WIJKSTICHTING
wijkosszuid@home.nl
www.oss-zuid.nl

Buurtcoördinator (BuCo)
René Langens, 0900 8844,
r.langens@brabant-noord.politie.nl

Voorzitter
Ellen van der Bruggen, Oude Molenstraat 19,
5342 GA Oss, 623 424

Toezichthouders Openbare Ruimte
Johan van Nimwegen en Rinie Klokgieters,
8.00-17.00 uur, 629 893 of 06 502 926 38

Penningmeester
Adri van Oers, Irenelaan 17, 5342 EK Oss, 622 189

Bouwvereniging Brabant Wonen
Ad Sterkens, 664 911, a.sterkens@brabantwonen.nl
Wijkopbouwwerker Stichting Vivaan
Rens de Roos, maandag, dinsdag, woensdag
voormiddag, 647 975, rens.de.roos@vivaan.nl
Klussenteam/Klachtennummer
9.00-16.00 uur, 629 030
Gebiedsbeheerder
Wilco van den Broek, 629 602
Vrijwillige Hulpdienst
Wil Peters, 638 074
Beveiliging Organon
662 392
Maatschappelijk Werk
623 880 (dag en nacht),
Oude Molenstraat 17, 625 036
WAO-steungroep
636 525, evt. op afspraak, 640 887/481 872
Bewonerscommissie Karel Doormanstraat
Cees de Heij, 631 932
Jeugdsoos The Final Touch
Ferry Vullings, 06 200 106 45,
ferry.vullings@gmail.com
Scouting Titus Brandsma
René Peters, 657 554/651 121

BESTUUR WIJKRAAD
Voorzitter
André van den Boogaard, Willem III laan 15,
5342 GL Oss, 626 523, a.boogje@home.nl
Secretaris
William van Oers, Willem III laan 5, 5342 GL Oss,
647 259, william@vanoers-jes.demon.nl
Penningmeester
Jan de Munnink, Industrielaan 47, 5342 EV Oss,
622 555

Kindervakantiewerk Oss-Zuid
William van Oers, 647 259

Wijkraadsleden
Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342 XP Oss,
623 424, m.ilgen@home.nl

ANBO voor 50-plussers
P. Goossens, 645 535, afd.oss@anbo.nl

Wilma Nieuwenhuizen, Trompstraat 85, 5342 TB
Oss, 651 326, w.j.nieuwenhui@kpnplanet.nl

Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)
Abdijstraat 43, Heeswijk-Dinther, 0413 293 525

Ellen van der Bruggen, Oude Molenstraat 19, 5342
GA Oss, 623 424, jvdbruggen@planet.nl

Rigom
653 240

Albert den Brok, Hescheweg 61, 5342 GG, 624 212,
abrok@hetnet.nl
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WEEKAGENDA
BUURTHUIS KORTFOORT
Floraliastraat 93, 5342 BH Oss, 636 310
Voorzitter stichtingsbestuur Jan Sengers, 634 390;
b.g.g. 656 010
Maandag
13.30-17.00
13.00-17.00
20.00-22.00
Dinsdag
13.30-17.00
13.30-17.00
13.30-17.00
19.00-22.00
19.00-22.00
Woensdag
09.00-12.00
13.30-17.00
13.30-17.00

WEEKAGENDA ZUIDERGEBOUW
Oude Molenstraat 17, 5342 GA Oss, 627 719
(voor gebnuikers, huurders, belangstellenden)
Voorzitter beheerstichting Harry Loosschilder
(onder voorbehoud)

Ouderenvereniging Oss-Zuid
Computercursus Rigom
Focoss

Maandag
09.00-11.00
10.00-11.00
13.00-17.00
13.00-15.30
19.30-22.00

Spreekuur Maatschappelijk werk
Gymclub Rigom
Biljarten KBO St. Jozef
Intuïtief schilderen, Annet Teunissen
Intuïtief schilderen, Annet Teunissen

ANBO
Schilderclub
Ouderenvereniging Oss-Zuid
Klaverjasclub
Handwerkclub

Dinsdag
10.00-12.00
13.00-17.00

Inloopspreekuur WAO-steungroep
Soos KBO St. Jozef

Woensdag
09.00-10.00
13.00-17.00
19.30-22.15

Spreekuur Maatschappelijk werk
KBO Kortfoort
PSI

Donderdag
09.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.00
13.00-17.00
14.45-16.30
19.00-20.30
20.00-23.00

Spreekuur Maatschappelijk Werk
Inloopspreekuur WAO-steungroep
Soos KBO St. Jozef
Handwerkclub Rigom
Ouderenkoor Toontje Lager
Inloopspreekuur WAO-steungroep
Kienen KBO Kortfoort

Vrijdag
13.00-17.00

Koersbal KBO Kortfoort

Volksdansen
Schilderclub
Ouderenvereniging Oss-Zuid

Donderdag
09.00-12.00
13.00-17.00
13.30-17.00
13.30-17.00

Volksdansen
Computercursus Rigom
ANBO
Ouderenvereniging Oss-Zuid

Vrijdag
13.30-17.00

Ouderenvereniging Oss-Zuid

13.00-17.00
19.00-22.00

Computercursus Rigom
Jeugdsoos The Final Touch

De volgende Zuiderpost
verschijnt
begin september
Kopijsluiting 20 augustus

Prettige vakantie!
ZUIDERPOST JUNI 2007

Ma. t/m Vr.

Alle dagen
12.00-23.00

Peuterspeelzaal Kruimeltje
(met uitzondering van
woensdagmiddag)

Turkse familiegroep

Het Zuidergebouw is van zondag t/m vrijdag voor
iedere gebruiker geopend van 9.00 tot uiterlijk
23.00 uur.
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