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   Secretariaat:  secretarisrucrea@gmail.com     
  
       Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 14-10-2014    
 
 

Aanwezig:  Kees van Vliet, Paul van Boxtel, Jan van Orsouw, Tonnie Wittenberg, Peter Krop, 
Harold van Oss,  Gerda Heanen, Ad van Workum, Rien van Boxtel, Rinus de Jong, Ria Schreven, 
Frank van Lent, Diana v.d. Steen, John Zomer, Bart Hoes, Anja Laven, Dirk Kramer, 
 Henk van Erp, Elly Gremmen, Ed van Gessel, Anny van Ravensteijn, Diana Prins, Johan Juurlink. 
 

Afwezig m.k.g.:   
Janet Govers, Willie Valkenburg, Ad Bloemers, Martin Kuis, Mark Hofman, Mariette vd Coevering 
Els Mulders. 
 

1. Opening. 
 

De voorzitter is verheugd over de grote opkomst en heet iedereen van harte welkom, in het 
bijzonder onze nieuwe opbouwwerker Bart Hoes.  
Bart is sinds 1 oktober in dienst en hij hoopt snel met veel bewoners kennis te maken. 
Peter deelt mee dat de moeder van Els Mulders is overleden. 
 
Punt 8 van de agenda zal als eerste behandeld worden. 
 

8. Wijkraadslid iets voor U ? 
 

Frank van Lent en Rinus de Jong leggen uit hoe de wijkraad Ruwaard functioneert, wat van 
raadsleden verwacht wordt en wat ze voor de wijk kunnen betekenen. Ook de procedure wordt 
duidelijk gemaakt. Alle belangstellenden krijgen de benodigde informatie mee. U kunt deze ook 
vinden in de bijlage. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 26-08- 2014 
 

Akkoord.  
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 

Geen. 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

 Zie punt 1. 
  

5. Rondvraag. 
 

Geen vragen. 
 

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

 A: Jongerenwerk 
 

De Deel: Harold stelt zich voor en vertelt wat men in De Deel organiseert voor de jeugd. 
     Per avond zijn er ongeveer 10 vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden. 
     Aan de eerste avond na de zomervakantie namen 26 kinderen deel. Dit aantal zal zeker 
     weer toenemen. 
     Op 18 oktober is er een avond in Halloweensfeer.  
 

 B: Midzomerfestijn 2015 
 

Tijdens de eerste bijeenkomst op13 oktober hebben de werkgroepsleden gebrainstormd over het 
programma. Men roept wijkbewoners op om met ideeën te komen, alles is welkom.     
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 C: Buurtgroepen en commissies 
 
 

 1 dichtersbuurt 
Hier zijn veel vrijwilligers actief, maandelijks ruimt men het zwerfvuil op en er is een kookgroep 
die ongeveer 9 keer per jaar samen met de bewoners van de Hulst gaat koken. Nieuwe bewoners 
worden welkom geheten. Eind november, begin december worden ieder jaar alle kerstbomen in de 
wijk geplaatst en van verlichting voorzien. 
 

 2 Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat 
Binnenkort zal hier gestart worden met de voorbereidingen voor de renovatie. 
 

 3 Wagenaarstraat 
 

De opening van de corridor Wagenaarstraat / Verdistraat is verplaatst naar 27 mei 2015. 
Begin november zal wel het kunstwerk geplaatst worden. 
De renovatie loopt volgens plan en men is gestart met de voorbereidingen voor de renovatie aan de 
overzijde van de straat. (even nummers) 
 

 4 van Lennephof 
Burendag is gevierd met familiespellen en een gezellige BBQ. 
Op 2 november staat er een stadswandeling in Ravenstein gepland.   
 

 5 Staringstraat 
De activiteiten tijdens Burendag werden afgelast i.v.m. overlijden van een buurtbewoner. 
Op dit moment staat er niets op het programma. 
 

 6  Thorbeckestraat 
Tijdens Burendag werden insectenhotels gemaakt en genoot men samen van een smakelijke lunch. 
In december gaat men weer de kerstbomen plaatsen en wordt er voor alle leden een kerstkrans 
gemaakt. 
 

 7 Dassenburcht 
 

Tijdens Burendag heeft men onder leiding van de Dahliavereniging kunnen bloemschikken. 
Er is i.o.m. de Gemeente, Vivaan en Wijkraad een droomavond georganiseerd in de kinderboerderij 
waar de bewoners, per hofje, hun ideeën kwijt konden. Er worden diverse activiteiten opgestart en 
men wil seizoensgebonden gaan werken. Het eerste welkomsbord is geplaatst en bewoners gaan de 
hofjes opruimen en de speeltuin opknappen. Ook wil men in 2015 de Buitenspeeldag oppakken, 
hiervoor zal contact gezocht worden met mevr. v d Akker. 
 

 8  Staatsliedenbuurt 
------ 
 9 Gezellehof 
Johan deelt mee dat er weer een woning is voorzien van zonnepanelen. 
 

 10 De Deel 
 

Dit jaar door omstandigheden geen Burendag. In december plaatst men weer een kerstboom en gaat 
men bloemschikken. 
 

 11  Kempenearstraat 
Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland.  Men wil vanuit de vele contacten tijdens de 
Buitenspeeldag kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. 
 
 

7.  Ruwaard / Rucrea 50 jaar 
Samen met de diverse partners in de wijk werkt men aan een themajaar waarbij bestaande 
activiteiten verbonden worden en waarbij steeds het 50 jarig bestaan benadrukt zal worden. Het 
startsein zal gegeven worden in juni/juli 2015 en de afsluiting zal plaatsvinden tijdens het 
Midzomerfestijn van 2016.  Vera van Rooij, van het Buurtcultuurfonds, zal de organisatie 
begeleiden. 
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9. Partners aan het woord. 
 

Geen opmerkingen. 
 

10. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
 

Uit: Locatie Elzeneindschool:De plannen voor de locatie van de Elzeneindschool zijn niet haalbaar 
en de gemeente bekijkt nu wat er wel mogelijk is. Ontmoeten: De toezegging is dat de 2 
voorstellen, zoals die tijdens de wijkraadbijeenkomst van mei werden aangenomen, i.s.m. de 
huisartsen en apotheek uitgewerkt zullen worden.  Staringstraat: Bewoners hebben gebruik 
gemaakt van het spreekrecht en de wijkraad zal kijken of hun wensen reëel zijn. 
Seniorenmarkt: Op 24 oktober zal de wijkraad aanwezig zijn op de info markt in d'n  Iemhof.  
 

11. Rucreant. 
Helaas zal Rinus zijn werkzaamheden voor de Rucreant eind 2014 stoppen. 
Er is een werkgroep gestart die de werkzaamheden over gaat nemen en die ook gaat proberen om 
andere communicatiemiddelen in te zetten. 
 

12. Afspraken volgende keer. 
 

Geen 
 

13. 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 
 
 
Geplande vergaderingen 2015  
            

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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