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   Secretariaat:  secretarisrucrea@gmail.com     
         
 

Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 13-05-2014    
- 
 

Aanwezig:  Kees van Vliet, Paul van Boxtel, Jan van Orsouw, Tonnie Wittenberg, Peter Krop, 
Simone Jacobs, Harold van Oss,  Bert Vos, Johan Juurlink, Anja Laven, 
Ed van Gessel, Mark Hoffman, Martin Kuijs, Gerda Heanen,  Hennie v Tilburg, Jaap Offringa,  
Willie Valkenburg, Ad van Workum, Rien van Boxtel, Ad Bloemers, Eyup Yildiz, 
Robert van Grinsven, Rene v.d. Broek. 
 

Afwezig m.k.g.:   
Janet Govers, Diana v.d. Steen, Mariette v.d. Coevering, Rinus de Jong, 
 
 

1. Opening. 
 

Voorzitter heet iedereen welkom en stelt voor om te beginnen met agenda punt 6 Buurtpreventie. 
Dhr. Offringa staat even stil bij het overlijden van onze oud penningmeester Jan Sanders. 
 

6. Buurtpreventie. 
 

Onze wijkagenten Mark en Martin geven een presentatie over Buurtpreventie, zie bijlage. 
 

Korte samenvatting: 
 

Met buurtpreventie werken we ook aan de leefbaarheid van de wijk zodat bewoners zich veilig 
voelen in hun woonomgeving. Bewoners leren elkaar beter kennen en er ontstaan netwerken. 
De bedoeling is dat buurtbewoners, in herkenbare hesjes, regelmatig in kleine groepjes door de wijk 
lopen en signaleren. De ervaring elders toont aan dat dit  bepaalde "figuren" afschrikt. 
De leden treden niet op als agent maar signaleren alleen en geven hun bevindingen door. 
Ze bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze de wijk ingaan. Alles wel in samenspraak met de politie. 
Preventie kan zonder politie. Hier moeten wel afspraken over gemaakt worden. 
Het is belangrijk dat er voldoende draagkracht is in de wijk om een team te starten. 
Buurtpreventie is NIET het verklikken van medebewoners en het is niet de bedoeling om inbreuk te 
maken op het privéleven van anderen. Men mag ook niet voor eigen rechter spelen het is dan ook 
zeker GEEN burgerwacht. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 18-03 2014 
 

Akkoord.  
N.a.v. de discussie over de website tijdens punt 9 geeft Anja aan er graag iemand bij te willen 
hebben. Bert zegt toe contact op te nemen met het ROC. 
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 

Buitenspeeldag: dit jaar doen 9 straten mee. 
 

Fietstocht: 18 mei, start bij de Deel tussen 10.30 en 11.30 uur 
 

Verzoek wijkraad: Men vraagt om wijkraadsleden voor te dragen i.v.m. de komende verkiezingen. 
DB zal een adviescommissie samenstellen. 
 

Subsidieaanvraag: NME en Elckerlyk vragen een bijdrage voor het Elzeneind festival. 
De vergadering is van mening dat men moet proberen om geen entree te heffen. DB wacht met de 
beslissing tot na gesprek met de organisatoren. 
 

Paaseieren zoeken: goede opkomst, ruim 140 kinderen  
 

Brief Rinus:  Rinus de Jong heeft aangegeven dat hij eind 2014 zal stoppen met zijn activiteiten. 
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Rinus is de drijvende kracht achter de Rucreant en organiseert de promotiemarkt tijdens het 
Midzomerfestijn. DB zal samen met hem alle werkzaamheden in beeld brengen en op zoek gaan 
naar vrijwilligers die de taken over willen nemen. 
 

 
Ruwkids: Giselle heeft aangegeven te stoppen met de Ruwkids. 
De vergadering vraagt het DB om te kijken of een doorstart mogelijk is, men denkt hierbij aan de 
jeugdwerkgroep de Deel. Harold zal zijn vrijwilligers hiervoor benaderen. Bert Vos neemt contact 
op met SEC voor mogelijke combinatie van activiteiten. 
 
Vrijwilligersavond: Ed en Gerda zullen de uitnodigen bezorgen. 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Verder geen wijzigingen. 
  

5. Rondvraag. 
 

Geen vragen. 
 

7. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).   

A: Jongerenwerk 
 

33 Kinderen deden mee met de Hollands spellen avond. Er zijn ook weer 2 nieuwe vrijwilligers. 
 

B: Midzomerfestijn 2013 
 

Programma is rond en de flyer kan naar de drukker. Er zijn veel aanmeldingen voor de 
promotiemarkt.    

C: Buurtgroepen en commissies 
 1 Dichterswijk:  
Basketborden zijn verwijderd i.v.m vernieling, het hekwerk is hersteld. 
a.s. donderdag JDB in de Brederostraat.  

 

 2 Potgieterstraat/Da Costastraat/Tollenstraat:  
 

Helaas niemand aanwezig. 
 

 3 Wagenaarstraat: 
 

A.s. zaterdag milieustraat en volgende week worden inwoners ingelicht over de verder plannen.  
 

 4 van Lennephof: 
 

 24 Mei viering 40 jaar van Lennephof met een feestavond waarbij ook oud bewoners uitgenodigd 
zijn.   
In juni deelname fietsen Midzomer Festijn en op 28 en 29 juni aan "Samenloop voor Hoop" 
 

 5 Staringstraat:. 
 

Geen bijzonderheden 

 6 Thorbeckestraat: 
 

 Helaas niemand aanwezig. 
 

 7 Dassebrucht:  
 

10 Juni zal een welkoms bord gemaakt worden om in de wijk te plaatsen. 
  

 8 Staatsliedenbuurt, de Ratjes 
 

Helaas niemand aanwezig, is deze nog wel aktief ??? 
 

 9 Gezellehof: 
 

Geen bijzonderheden. 
 

 10 De Deel: 
 

Momenteel weinig actie i.v.m. ziekte. 
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 11 Kempenearstraat 
 

Buurkracht is actief, offertes voor isolatie, zonnepanelen en rendementsglas zijn gepresenteerd. 
24 mei is er een energiemarkt. Door dit alles zijn er goede contacten ontstaan. 
Men zoekt naar mogelijkheden om overlast in de speeltuin, vooral van honden, tegen te gaan. 
De wijkraad zal aan Menno vragen wat het beleid is in deze. 
 

 
 
8. Rucreant 
 

.Voor de uitgaven van maart, mei en juni zijn 4 pagina's aan de gemeente beschikbaar gesteld om de 
bewoners te informeren over "het ontmoeten" in onze wijk. 
 

9. 50 jaar Ruwaard 50 jaar Rucrea 
 

Peter neemt het initiatief om de werkgroep te starten. Nelleke en Johan hebben al wat ideeën. 
Jaap doet de suggestie om al tijdens het Midzomerfestijn aandacht hiervoor te vragen door b.v. via 
een beamer de foto's van 40 jaar Ruwaard te vertonen. 
 
 

10. Verslag kascommissie / benoeming nieuwe leden. 
 

De kas is in orde bevonden. Rien van Boxtel en Jan v Orsouw vormen de nieuwe commissie. 
 

11. Partners aan het woord.  
 

Bert: 8 personen nemen deel aan de buurttafel, vanaf 3 juni gaan ze wekelijks samen koken en eten, 
kosten maximaal 4 euro p.p. BW heeft hiervoor de modelwoning in de Vivaldistraat beschikbaar 
gesteld. 
 

12. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
 

Vragen aan de Wijkraad:  
Geen vragen. 

 

Mededeling uit de Wijkraad 
In het Elzenhoek park zijn nieuwe banken geplaatst. Er is weer aandacht gevraagd voor de 
wateroverlast op het evenemententerrein. Deskundigen gaan er opnieuw mee aan de slag. 
In de fietsstraat in de Verdistraat zullen drempels geplaatst worden om te hard rijden tegen te gaan. 
De wijkraad zal de gemeente vragen naar de evaluatie van de blauwe zone bij het winkelcentrum. 
  

13. Afspraken volgende keer. 
 

Verslag kascommissie / benoeming nieuwe leden. 
 

14. Sluiting 
Geplande vergaderingen 2014  
            

Wijkraad Ruwaard Aanleverdata kopij Rucreant Verschijningsdata Rucreant Vergaderdata AB 

Rucrea 

20 januari 14 januari 25 januari 28 januari 

17 februari 11 februari 22 februari *********** 

24 maart 11 maart 22 maart 18 maart 

28 april 8 april 19 april *********** 

26 mei 6 mei 17 mei 13 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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