Secretariaat: secretarisrucrea@gmail.com
Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 02-12-2014
Aanwezig: Kees van Vliet, Paul van Boxtel, Jan van Orsouw, Peter Krop, Willie Valkenburg, Ad
Bloemers, Ad van Workum, Rien van Boxtel, Rinus de Jong, Ria Schreven, Diana v.d. Steen,
Johan Juurlink, Mariette vd Coevering, Meliha en Toine Christiaens
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Martin Kuis, Mark Hofman, Harold van Oss, Gerda Heanen,
Els Mulders, Anny van Ravensteijn.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Meliha en Toine Christiaens.
Toine is werkzaam op het Hooghuis en verzorgt ieder jaar de catering bij onze workshopdag.
Meliha wil meer betrokken worden bij de wijk en zoekt naar mogelijkheden om met bewoners in
contact te komen, bv. via vrijwilligerswerk.
Daarna stellen alle aanwezigen zich voor.
2. Verslag vorige vergadering dd. 14-10- 2014
Akkoord. Alleen de vergaderdata voor 2015 zijn fout.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Rucreant: Rinus sluit zijn werkzaamheden voor de Rucreant af en tijdens de vergadering van 6
januari zullen wij hier aandacht aan besteden.
Hij zal wel zitting nemen in het bestuur van Rucrea zodat hij de contacten naar buiten kan
onderhouden.
Statuten: Om deze te kunnen wijzigen zal het bestuur uitgebreid moeten worden.
Midzomerfestijn: In 2015 zal er tijdens het Midzomerfestijn geen ballonvaart plaatsvinden.
De kascommissie heeft de boeken van 2014 akkoord bevonden. De heren Ad Bloemers, Jan van
Orsouw en Johan Juurlink nemen in 2015 zitting in de kascommissie.
Geluidsinstallatie: Rucrea heeft een nieuwe geluidsinstallatie welke door buurtverenigingen geleend
kan worden. Dit tegen dezelfde voorwaarden als de aanhanger en tegen betaling van 50 euro borg.
Wijkbus: Omdat de stadsdienst gaat verdwijnen zal de WIJKBUS gaan rijden. Hiervoor zijn veel
vrijwilligers (chauffeurs) nodig die de bus in blokjes van 3 uur bemannen. U kunt zich al aanmelden
als chauffeur via de secretaris, hij zal u dan in contact brengen met de projectleider voor verdere
informatie.
Buurkracht: 8 december zal er tijdens de Wijkraadsvergadering aandacht besteed worden aan
Buurkracht.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord
5. Rondvraag.
Kees: NL Doet is op 21/22 maart 2015. Aanmelden kan, via Rucrea, voor 31 januari bij het
Oranjefonds.
Johan heeft het stukje van Bart in de Rucreant kritisch gelezen en vraagt zich af of Bart hier ook
reacties op heeft ontvangen.
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Bart antwoord hierop dat hij veel contacten met bewoners heeft gelegd en zich zeker zal inzetten
om de kwetsbaren te bereiken.
6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
De Deel: Harold is helaas verhinderd.
B: Midzomerfestijn 2015
Via de RABO clubkas krijgen we 384 euro. Alle stemmers hartelijk dank daarvoor.
Het programma zal ongeveer hetzelfde zijn als in 2014, ideeën zijn welkom.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Afgelopen vrijdag weer zwerfvuil geprikt en a.s. maandag worden de kerstbomen gezet.
12 december kerstmarkt in de Sterrebos en aansluitend ontsteking van de bomen.
2
Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat
Niemand aanwezig.
3
Wagenaarstraat
Ad: Renovatie van platte daken is voor kerst gereed. De voorbereidingen voor de renovatie aan de
overzijde van de straat (even nummers) loopt en men hoopt begin februari te kunnen starten.
BW wil het energielabel naar A brengen en hiervoor is een ingrijpende renovatie nodig.
In januari is er een overleg met de bewonerscommissie. Om te kunnen starten met de
werkzaamheden moet 70% van de bewoners met de renovatie instemmen.
Rien: de hofjes bij de platte daken zullen ook onder handen genomen worden en er komen
ondergrondse containers.
In 2015 zal het SEC starten met sportactiviteiten ( ook in het Woud en Troelstrastraat ).
Hierin werken alle Basisscholen, Gemeente, Brabant wonen en Wijkraad samen.
De financiën voor de eerste 3 jaar zijn rond.
In de corridor zal een watertappunt worden aangelegd.
4
van Lennephof
Geen bijzonderheden.
5
Staringstraat
Geen bijzonderheden.
6
Thorbeckestraat
Veel activiteiten: Kaartavonden samen met De Deel, Kerstbomen zetten, Kerstkransen maken en op
13 januari jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie.
7
Dassenburcht
Bart heeft nog een overleg met bewoners over het speeltuintje. Gerda Heanen wil met de jeugd een
keer per maand zwerfvuil opruimen.
Op 2 oktober heeft er een wijkschouw plaatsgevonden waarbij diverse instanties samen met
bewoners de buurt hebben bekeken. Er zijn afspraken gemaakt en morgen krijgen alle bewoners een
brief met de mededeling wat Brabant Wonen en Gemeente kunnen doen en de vraag wat de
bewoners zelf kunnen doen om het geheel te verbeteren.
Bewoners van het Verdihuis gaan alle brandgangen schoonmaken.
8
Staatsliedenbuurt
-----9
Gezellehof
Geen bijzonderheden.
10
De Deel
Kerstbomen zetten en kerststukjes maken.
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11
Kempenearstraat
Helaas niemand aanwezig.
7. Ruwaard / Rucrea 50 jaar
Tijdens de bijeenkomst op 14 november waren er weer meer organisaties aanwezig en het geheel
krijgt steeds meer vorm. Het plan is niet om nieuwe activiteiten te organiseren maar alle bestaande
met elkaar te verbinden. Er zal een jaarkalender gemaakt worden waarin alle activiteiten in de wijk
komen te staan deze zal steeds in de Rucreant geplaatst worden. Er is bijna iedere maand iets te
doen. Op 30 en 31 mei 2015 zal het "feestjaar" geopend worden bij SV Ruwaard en in 2016 tijdens
het Midzomerfestijn worden afgesloten. Alle deelnemers hebben de intentie om dan iets te
presenteren. Voor verdere informatie zie de bijlage bij dit verslag.
8. Evaluatie Workshopdag
Er waren ongeveer 100 deelnemers aan de diverse workshops, in totaal deden 72 wijkbewoners
mee. Dus bijna de helft van de 72 bewoners deden 2 workshops. De reacties van de deelnemers
waren zeer positief.
Het aantal is iets minder dan de afgelopen jaren. De oorzaak is niet bekend maar het kan zijn omdat
er op meerdere plaatsen workshops worden aangeboden.
Rien denkt dat de prijs van invloed is omdat deze op andere plaatsen lager ligt.
Peter legt uit dat Rucrea een gratis lunch aanbiedt, de huur voor de locatie betaalt en per
workshopdeelnemer 3 euro bijdraagt.
De deelnemers betalen dus de werkelijke kosten van de workshop min 3 euro.
Volgend jaar willen we kijken of we via bv. de voedselbank de minima uit onze wijk erbij kunnen
betrekken.
Foto's kan men vinden op de site van Rucrea, www.rucrea.nl
Ga naar Rucrea/foto's/workshopdag 2014.
Men kan de foto's niet zelf uitprinten, dit kan op dit moment alleen via de beheerder.
Indien u belangstelling heeft voor bepaalde foto's stuur dan even een mail naar:
voorzitterrucrea@gmail.com
Johan vraagt om in de Rucreant duidelijk aan te geven wat er op de site te vinden is.
9. Partners aan het woord.
Geen opmerkingen.
10. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Uit:
Feestverlichting: De feestverlichting brandt weer en nu ook bij winkelcentrum de Heihoek en in de
Schaepmanlaan.
Staringstraat: Men bekijkt of men de wensen van de bewoners kan honoreren. Er komt een
overleg om de groenstrook samen aan te pakken. Aan het eind van het pad zal een lantaarnpaal
komen.
SV Ruwaard: Bestuur van SV Ruwaard wil zelfstandig blijven en stelt hun velden en kantine
beschikbaar voor de wijk. De jeugdafdeling groeit nog steeds en men is van mening dat de club
levensvatbaar is.
Buurkracht: Samen met uw buurt energiebesparende maatregelen nemen. Enexis maakt dit
mogelijk.
Ontmoeten: Er zijn 2 bijeenkomsten geweest waarbij 2 scenario's aan de orde kwamen: verbouw of
nieuwbouw.
Huisartsen en Apotheek kijken naar samenwerking waarbij ook andere zorgaanbieders worden
betrokken en zij willen alleen nieuwbouw.
De wijkraad zal haar mening hierover geven aan de gemeente.
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Nieuwe wijkraad: Per 1 januari zullen de wijkraadsleden weer voor een periode aangesteld
worden. Rucrea heeft de voordracht al naar B&W gestuurd. 8 Januari zal de installatie plaatsvinden
in het gemeentehuis en zal er afscheid genomen worden van de vertrekkende leden.
Notulen: Via vraag en aanbod in de Rucreant heeft de wijkraad een nieuwe notulist.
11. Rucreant.
Rinus is met zijn laatste Rucreant bezig en draagt zijn werkzaamheden over.
Hij zal als bestuurslid van Rucrea actief blijven.
12. Afspraken volgende keer.
Geen
13. Sluiting
Geplande vergaderingen 2015
Vergaderdata 2015 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.
AB Rucrea

Wijkraad

Rucreant

Rucreant

Rucreant

19.30 uur

19.30 uur

Kopij-inleveren

Naar bezorgers

Verschijningsdatum

Iemhof

Iemhof

dinsdagen

woensdagen

zaterdagen

6-jan

19-jan

13-jan

21-jan

24-jan

*********

23-feb

10-feb

18-feb

21-feb

3-mrt

16-mrt

17-mrt

25-mrt

28-mrt

28-apr

20-apr

14-apr

22-apr

25-apr

*********

*********

12-mei

20-mei

23-mei

16-jun

1-jun

16-jun

24-jun

27-jun

22-jun
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*********

13-jul

8-sep

21-sep

8-sep

16-sep

19-sep

*********

12-okt

6-okt

14-okt

17-okt

3-nov

23-nov

3-nov

11-nov

14-nov

15-dec

*********

8-dec

16-dec

19-dec

