Secretariaat: secretarisrucrea@gmail.com
Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 28-01-2014
-

Aanwezig: Kees van Vliet, Paul van Boxtel, Jan van Orsouw, Ad van Workum, Tonnie Wittenberg,
Peter Krop, Ad Bloemers, Rien van Boxtel, Simone Jacobs, Mariette v.d. Coevering, Harold van
Oss, Diana v.d. Steen, Bert Vos, Gerda Heanen, Bram Calatz
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Mark Hoffman, Martin Kuijs, Ria Liebregts, Anja Laven, Johan Juurlink,
1. Opening.
Voorzitter heet iedereen welkom.
2. Verslag vorige vergadering dd. 03-12 2013
Akkoord.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Brief KBO, besteding geschenk van Oranjefonds aan d'n Iemhof.'
24 febr. info avond buitenspeeldag
11 juni buitenspeeldag
27/28 september burendag
4. Vaststellen Agenda.
Geen wijzigingen.
5. Rondvraag.
Geen vragen.
Buurtpreventieteam. Bewoners kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het
buurtpreventieteam bij de wijkcoördinator Frank van Lent. Dit kan via mail F.van.Lent@oss.nl
6. Fietstocht 2014
In verband met de vele evenementen in september is besloten om de tocht in mei te houden.
De datum is vastgesteld op 18 mei. Hans Rijkers en Kees van Vliet zullen deze organiseren.
7. Paaseieren zoeken.
Dit jaar op 13 april van 10 tot 11 uur in de speeltuin.
Vrijwilligers zijn welkom en kunnen zich melden via secretarisrucrea@gmail.com
8. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
De kerstdisco werd door 37 kinderen bezocht. Ze maakten samen kerststukjes. Tijdens de bingo van
18 januari waren er 24 kinderen. De vrijwilligers hebben vergaderd en afspraken gemaakt, de
kascontrole is uitgevoerd. Vanaf nu komt er een vast stukje in de Rucreant met alle data.
Bert vraagt of ook clienten van Dichterbij kunnen helpen, hij zal dit met Harold bekijken.
De Ruwkids: geen vertegenwoordiger aanwezig.
B: Midzomerfestijn 2013
Programma in grote lijnen hetzelfde als andere jaren, preciese invulling moet nog gedaan worden.
Eind februari zal er meer bekend zijn. 6 Fietsgroepen hebben zich al aangemeld.
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C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichterswijk:
Voorbereidingen voor feest van 14 maart ( oplevering na renovatie ) in volle gang.
Men is weer gestart met het koken met cliënten van Dichterbij in de Hulst.
2
Potgieterstraat/Da Costastraat/Tollenstraat:
Niemand aanwezig, dit jaar worden weer enkele aktiviteiten georganiseerd. Volgende keer meer
info.
3
Wagenaarstraat:
Via het renovatie - project proberen weer nieuw leven in te blazen. Hofje voor hofje zal er snel iets
geregeld worden om zo de bewoners betrokken te houden en anderen te motiveren.
In juni start woningrenovatie oneven nummers, daarna volgt de andere kant.
Na de renovatie zal de buurt opgeknapt worden. Ieder hofje heeft een bewoner als coordinator
welke de andere bewoners informeert. Van hier uit proberen we samenwerking te realiseren en te
komen tot buurtgroepen.
5
van Lennephof:
April JdB met brunch en op 24 mei viering 40 jaar van Lennephof.
In juni deelname fietsen Midzomer Festijn en op 28 en 29 juni aan "Samenloop voor Hoop"
In November staat een stadswandeling in Ravenstein gepland.
6
Staringstraat:.
Deelname burendag en buitenspeeldag, rest nog plannen. Er zijn enkele nieuwe vrijwilligers die
zich inzetten om e.e.a. mee te organiseren.
7
Thorbeckestraat:
30 mei BBQ en 9 juni JdB.
8
Dassebrucht:
Deelname met kerst viel tegen maar men blijft doorgaan in de hoop dat meer mensen aansluiten. Dit
jaar deelname burendag en er staan nog diverse andere aktiviteiten in de planning welke nog
uitgewerkt moeten worden.
9
Staatsliedenbuurt, de Ratjes
Helaas niemand aanwezig, is deze nog wel aktief ???
10
Gezellehof:
Bram Calatz heeft in oktober brief geschreven over toenemend vandalisme, b.v. het lek steken van
autobanden. De buurt zou graag een buurtpreventieteam oprichten maar gezien de hoge gemiddelde
leeftijd is dit moeilijk te realiseren. Bert probeert bewoners van de Staringstraat hierbij te betrekken.
Hesjes worden door de wijkraad beschikbaar gesteld.
11
De Deel:
Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.
12
Kempenearstraat
Tijdens nieuwjaarsviering is de speeltuin gespaard gebleven. BUURKRACHT werkt in kleine
werkgroepen aan isolatie, zonnepanelen etc. Verder zal de buurtver. deelnemen aan de
buitenspeeldag en proberen verder te bouwen aan "ontmoeten".
9. Rucreant
Er zijn bij het secretariaat veel telefoontjes binnengekomen i.v.m. het stuk over de herinrichting
rond het winkelcentrum en de eventuele afbraak van d'n Iemhof. De Rucreant werd na de geplande
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bijeenkomst op 22 januari geplaatst. De redactie moet hiermee rekening houden en geen oproep
plaatsen indien de datum al verstreken is. Algemene informatie is natuurlijk altijd welkom.
10. Partners aan het woord.
Bert Vos Vivaan geeft enige uitleg m.b.t. pilot Participatie Netwerk. Deze pilot is van start gegaan
in de Ruwaard en in de Schadewijk en heeft te maken met de transitie van de AWBZ.
Er zullen steeds meer locaties (dagbesteding) dicht gaan in de loop van 2014 en 2015 van de
verschillende zorg- en hulpinstellingen.
Cliënten van deze instellingen verliezen dan hun vaste dagbesteding en worden daar waar mogelijk
is ambulant begeleid.
De inzet van de bewoners zal hier steeds vaker gevraagd gaan worden (participatie)
De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid over de budgetten en er zal vanaf 1 januari 2015
structureel minder geld beschikbaar zijn.
De 4 welzijnsorganisaties met RIGOM, Aanzet, MEE en Vivaan hebben van de gemeente de
taakstelling meegekregen om gezamenlijk de participatie van burgers, sociale samenhang en
onderlinge hulp in buurt of wijk te bevorderen.
In de Ruwaard wordt hierin o.a. vanuit het wijkpunt al actief samengewerkt met alle partners die
elkaar op die plaats wekelijks ontmoeten.
Het accent voor de oplossingen wordt meer en meer in de wijk samen met bewoners gezocht.
Op deze wijze verwacht men (te) dure hulp cq zorg te gaan voorkomen.
Op deze ontwikkeling is bv de vraag/aanbod lijst voortgekomen die maandelijks terug te vinden is
in de Rucreant. Hier vinden regelmatig matches plaats.
In november 2014 zal de Inloop van de GGZ haar deuren sluiten en vervalt de dagbesteding op deze
plaats voor een grote vaste groep bezoekers. GGZ en o.a. Vivaan kijken nu gezamenlijk alvast naar
de mogelijkheden binnen de Ruwaard zodat deze bezoekers straks niet op straat staan. Ook wordt er
gekeken of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij de activiteiten binnen de Sterrebos.
Een fysieke ruimte blijft bij deze ontwikkeling onmisbaar. Als voorbeeld dient het Talentcentrum
Berghemseweg (Schadewijk) waar vele burgerinitiatieven handen en voeten krijgen en kwetsbare
en sterkere burgers elkaar vinden. Geen categoriale doelgroepen meer maar een smeltkroes
van cliënten van verschillende instellingen. Een afspiegeling van de wijk.
Een dergelijke ruimte zal in de Ruwaard ook nodig zijn en is een groot aandachtspunt om
uiteindelijk vorm te kunnen geven aan de taakstelling van de gemeente.
Één van de wensen zou in dit geval zijn een ruimte in de vorm van één of meerdere units tussen de
speeltuin en de kinderboerderij in (thv de Dromer). Op deze stek zou dan een Talentcentrum
Ruwaard in combinatie met een lichte horecagelegenheid een prachtige plaats zijn waar mensen
uit al deze doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit talenten worden ontwikkeld en
benut t.b.v. elkaar.
Een andere mogelijkheid is om het wijkpunt Ruwaard in combinatie met de Spil Sterrebos verder te
ontwikkelen.
11. 50 Jaar Ruwaard 2014, 50 jaar Rucrea 2016.
In oktober 2014 bestaat onze wijk 50 jaar en in maart 2016 is Rucrea 50 jaar jong.
Rucrea wil dit aangrijpen om aktiviteiten in de wijk te organiseren en is op zoek werkgroepleden uit
de gehele wijk die mee willen helpen.
Er zijn al diverse ideen geopperd. tijdens het Midzomerfestijn van juni het startsein geven en in
oktober iets te organiseren in het kader van 50 jaar Ruwaard. In 2015 zouden dan in het kader van
50 jaar Rucrea enkele aktiviteiten georganiseerd kunnen worden met in 2016 de afsluiting met .......
We proberen een logo te ontwerpen voor 50 jaar Ruwaard en 50 jaar Rucrea.
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12. Mededelingen en vragen UIT en AAN de Wijkraad.
Vragen aan de Wijkraad:
Geen vragen.
Mededeling uit de Wijkraad
Tonnie Wittenberg heeft de taak als penningmeester overgenomen van Ton Broeksteeg.
De wijkraad heeft hesjes gekocht t.b.v. de op te richten preventieteams.
Men roept via de Rucreant bewoners op zich hiervoor aan te melden.
U kunt zich nu al aanmelden via F.van.Lent@oss.nl of secretarisrucrea@gmail.com
13. Afspraken volgende keer.
50 jaar Ruwaard en Rucrea
14. Sluiting

Geplande vergaderingen 2014
Wijkraad Ruwaard

Aanleverdata kopij Rucreant

Verschijningsdata Rucreant

Vergaderdata AB

20 januari

14 januari

25 januari

28 januari

17 februari

11 februari

22 februari

***********

Rucrea

24 maart

11 maart

22 maart

18 maart

28 april

8 april

19 april

***********

26 mei

6 mei

17 mei

6 mei

30 juni

3 juni

14 juni

8 juli

**********

**********

26 augustus

8 september

9 september

20 september

***********

6 oktober

7 oktober

18 oktober

14 oktober

10 november

4 november

15 november

***********

8 december

9 december

20 december

2 december

**********
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