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Aan de gemeenteraad van de Gemeente Oss
Geachte Bestuur en Raadsleden en andere lezers
Wij ondergetekende bewoners van De Wiel in Geffen vragen uw aandacht voor het aanzien
en algemeen onderhoud van onze straat.
De wiel is van oudsher een bekende straat vanwege De wiel als natuur vijver en staan er in
onze straat ook drie Herdenkingsbomen, De Koningsboom, De Beatrixboom en de
Herdenkingsboom aan de gevallene uit W.O 2.
Toch heeft onze straat op dit moment niets wat waardigs is aan de staat die het zou moeten
hebben, zo ligt er een Gifgroene vijver aan het begin van de straat met grote borden en
waarschuwing aan de Blauw Alg die wederom voor het zoveelste jaar is geconstateerd.
Ook is het algemene onderhoud van de straat niet waardig aan de status van Herdenken aan
nog gevallene, dan wel aan een Konings of Beatrixboom.
Zo wordt bijvoorbeeld onze beplanting op de rotonde regelmatig overreden door de
Vuilophaal wagens en zijn de houten planken van ons enige voetpad in de winter erg glad.
Het onderhoud van de gemeente struiken wordt niet zoals afgesproken minstens tweemaal
per jaar gepleegd, wat als gevolg heeft dat de sommige bewoners dit voor hun eigen woning
dan maar zelf zo goed en slecht als zij kunnen, zelf gaan knippen om of het toonbaar te
houden of hun auto’s aan de achterzijde op het parkeerplaatsje maar niet te beschadigen.
Regelmatig zien wij dat gemeentewerkers de straat inrijden, maar er net zo vlot weer
vertrekken, met andere woorden er wordt niets onderhouden buiten dan de bewoners zelf.
Toch kan dit niet de bedoeling zijn, en gevraagd worden van over het algemeen de oudere of
gehandicapte bewoners van de straat.
In het verleden hebben bewoners van De Wiel u al regelmatig gevraagd iets te doen aan het
algemene beeld wat nu ontstaat van in onze straat, toch hebben wij nog steeds geen
gedegen oplossingen hiermee kunnen bereiken.
Uit de media lezen wij vervolgens dat zowel de Gemeente als Waterschap Aa en Maas al van
alles hebben geprobeerd het probleem op te lossen, wij als bewoners hebben echter geen
enkele actie van nog gemeente dan wel Waterschap in de afgelopen jaren vernomen.
Wij vragen u met deze brief met klem nogmaals om onze straat weer het aanzien te geven
wat deze verdient.
Daar hoor in onze ogen goed onderhoud als belangrijkste punt zeker bij, maar ook aandacht
voor de situatie met de lage waterstand en Blauw Alg in de historische Wiel.

Wij hebben als bewoners al voorstellen gedaan hoe wij dit probleem graag opgelost zouden
zien, toch zijn er nog geen vordering in dit proces.
Bezoekers aan de herdenkingsbomen en vijver krijgen een verwaarloosde indruk van onze
straat en moeten wij er het hele jaar door ertegenaan kijken.
Onze vraag is dus aan u als gemeentebestuur en raadsleden een oplossing voor onze straat
met een goed ogende en gezonde vijver (zoals deze voor de herinrichting was) en regelmatig
onderhoud aan gewassen en struiken zodat niet bewoners afzonderlijk dit zelf moeten gaan
doen ondanks hun leeftijd en of gezondheid.
Dit zodat wij en de bezoekers van onze straat weer trots kunnen zijn op Onze Wiel.
Hopende dat wij u met deze brief voldoende op de hoogte hebben gesteld van onze
problematiek en samen met ons en onze woordvoerders naar een goede oplossing kan
worden gezocht.
Hoogachtend
Met vriendelijke groet, Bewoners van De Wiel in Geffen.

