Secretariaat: secretarisrucrea@gmail.com
Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 03-03-2015
Aanwezig: Kees van Vliet, Jan van Orsouw, Rien van Boxtel, Diana v.d. Steen, Bart Hoes,
Johan Juurlink, Mariëtte vd Coevering, Ed van Gessel, Gerda Haenen, Simone Jacobs,
Jan van Houwelingen, Harold van Oss, Paul van Boxtel, Ad van Workum.
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Ria Schreven, Peter Krop, Willie Valkenburg, Ad Bloemers, Henk van Erp,
Rinus de Jong, Elly Gremmen.
1. Opening.
De vervangend voorzitter, Kees, heet iedereen van harte welkom en deelt mee dat Peter Krop helaas
ziek is.
Omdat de statuten eindelijk, na bijna 3 jaar, bij de notaris zijn gepasseerd en ingeschreven zijn bij
de KvK is er vandaag gebak bij de koffie.
Nu kan de werkgroep verder met het huishoudelijk reglement.
2. Verslag vorige vergadering dd. 06-01-2015
Akkoord.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
29 maart organiseert Rucrea het paaseieren zoeken en er zijn posters beschikbaar om hier
bekendheid aan te geven.
4. Vaststellen Agenda.
Punt 9 komt te vervallen en zal doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.
Hiervoor in de plaats komt controle kas over 2014 en de benoeming van een nieuw lid voor de
kascommissie 2015.
5. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR:
Helaas waren er tijdens de avonden van januari en februari weinig deelnemers.
Men zoekt naar mogelijkheden om meer kinderen te bereiken. Harold kijkt samen met Jan of ze via
de Rucreant iets kunnen doen. Men heeft een WII gekocht. In maart organiseert men een play
back show. Er heeft zich weer een nieuwe vrijwilliger gemeld en daarmee heeft men nu voldoende
bezetting.
RUWKIDS:
De mogelijkheid bestaat dat we een doorstart kunnen maken met de Ruwkids. Dit zal dan op
woensdagmiddag zijn in De Deel. Er hebben 3 vrijwilligers op de oproep gereageerd.
Het bestuur zal met hen overleggen wat de mogelijkheden zijn.
B: Midzomerfestijn 2015
Programma krijgt vorm, helaas zijn er nog geen aanmeldingen voor Toptalent. Er zal snel beslist
moeten worden hoe verder als dit niet door kan gaan. Aanmeldingen voor fietsen lopen binnen.
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Voor het preuvenement heeft Paul zijn collega's bij vluchtelingenwerk gevraagd om hun cliënten
hiervoor te benaderen en te vragen om mee te doen.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Vorige week veel zwerfafval. Samen Tegen Inbrekers: op23 april zijn er weer acties gepland.
start vanaf 19.00 uur in het Wijkpunt.
2
Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat
Niemand aanwezig.
3
Wagenaarstraat
Fase 2 gestart maar de daken mogen nu niet gerenoveerd worden i.v.m. flora en fauna wet. Dit zal
waarschijnlijk pas september worden. Hierdoor moet de hele planning gewijzigd worden en zullen
de kosten aanzienlijk stijgen.
27 Mei staat de opening van de groenstrook gepland.
In de wijkraad is door bewoners aangegeven dat de stoep (brandgang) achter hun huis, aan de
groenstrook kapot is. Brabant Wonen en de gemeente zijn niet de eigenaren van deze stoep omdat
deze bij de woningen horen. Waarschijnlijk zullen de bewoners dit zelf op moeten lossen.
4
van Lennephof
12 April 10-jarig bestaan van de buurtvereniging.
5a
Staringstraat (oneven)
Organiseren weer de Buitenspeeldag. Verder geen bijzonderheden.
5b
Staringstraat (even)
In samenwerking met Wijkraad, Landschapsbeheer, Gemeente en Buurtbewoners is er flink
gesnoeid langs het pad. Buurtbewoners hebben plannen om in de toekomst meer te organiseren. Dit
jaar gaat men meedoen met de Buitenspeeldag op 10 juni.
6
Thorbeckestraat
In mei organiseert men de jaarlijkse BBQ met JDB toernooi. Om het 5 jarig bestaan te vieren zal
een werkgroep de festiviteiten voorbereiden.
Men inventariseert de bereidheid van de bewoners om te starten met Buurkracht.
7
Dassenburcht
Zwerfvuil opgeruimd. Helaas waren er de 1e keer weinig kinderen aanwezig. Men blijft proberen
deze erbij te betrekken. De Buitenspeeldag gaat door en zal worden geopend door Osje van Oss.
8
Staatsliedenbuurt
-----9
Gezellehof
Geen bijzonderheden.
10
De Deel
Geen bijzonderheden.
11
Kempenearstraat
Voor de Buitenspeeldag heeft zich een nieuwe vrijwilliger gemeld en men gaat proberen meer
bewoners erbij te betrekken.
7. Ruwaard / Rucrea 50 jaar
8 Februari is het logo onthuld door onze aandachtswethouder dhr. Rene Peters. Helaas is in de
Rucreant van februari de verkeerde kleurstelling afgedrukt. In de uitgave van maart zal dit
rechtgezet worden.
De werkgroep is op zoek naar foto's over de periode van 2005 tot 2015 voor een
fototentoonstelling. Wilt u foto's beschikbaar stellen neem dan s.v.p. contact op.
2

8. Jaarverslagen
Het financieel verslag is doorgenomen en akkoord bevonden.
Het algemeen jaarverslag zal in de vergadering van 28 april aan de orde komen.
9. Kascontrole / benoeming leden
Jan van Orsouw en Rien van Boxtel hebben de boeken over 2014 gecontroleerd en in orde
bevonden. Rien is aftredend en Johan Juurlink neemt plaats in de kascommissie voor 2015.
10. Partners aan het woord.
Vivaan: Er heeft zich een nieuwe vrijwilliger gemeld als interviewer voor de Rucreant.
Iedere maandag is er een stiltewandeling waaraan iedereen kan meedoen. Verdere informatie kunt u
vinden in Vraag en Aanbod in de Rucreant. In de Ministerhof wil men kijken of de bewoners
interesse hebben in een binnentuin. Advies van Rien is om hier buurtwerkt bij te betrekken.
Brabant Wonen: zie punt 3 over de Wagenaarstraat.
De voorbereidingen voor de renovatie in de Da Costastraat, Potgieterstraat en Tollenstraat zijn
gestart. De uitvoering staat gepland voor 2016. De Wijkraad heeft voorgesteld om dit in het UAP op
te nemen.
11. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Iemhof: Het rapport is door het college aangenomen. Het college heeft zich nog niet uitgesproken
voor nieuwbouw of verbouw. Wethouder Wagemakers heeft via de media wel de indruk gewekt
voor nieuwbouw te zijn. Rond de zomer zal er duidelijkheid zijn.
Door het interview in het Brabants Dagblad is er verwarring ontstaan omdat de journalist niet de
juiste weergave heeft gegeven van het gesprek met Rien. Johan heeft moeite met de communicatie
over dit onderwerp van de gemeente. Volgens Rien is de gemeente niets kwalijk te nemen omdat er
na de gesprekken tussen de partijen een van hen plotseling van gedachten is veranderd.
Buurtsport: 6 maart zal om 14 uur de officiële aftrap gegeven worden bij de Poolster. Wethouder
van Geffen zal aanwezig zijn.
Oud wethouder Reina de Bruijn zal haar afscheidcadeau in de vorm van een cheque aan het SEC
overhandigen.
Afval beleid: De Wijkraad heeft gevraagd om ook bij AH aan de zijde van de Paganinistraat een
afvalcontainer te plaatsen voor plastic. Ook vragen ze aandacht voor inzameling van GTF bij
hoogbouw en voor inzameling van huishoudelijke apparaten. Verder vraagt men om op de
afvalwijzer een tijd aan te geven wanneer men het afval ophaalt. Ook inzamelen van
incontinentiemateriaal bij seniorencentra zou de wijkraad toejuichen
Rien wijst op de mogelijkheid om een slot op de container te laten plaatsen zodat er niets kan
worden bijgegooid. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Info kan men krijgen via de gemeente.
Joost v.d.Vondellaan: deze is de komende tijd afgesloten om de rijbanen te verleggen en vrije
fietspaden aan te leggen.
't Woud: De ontwerpen die voor de speelvoorzieningen zijn gemaakt passen binnen het budget.
Er lopen nog meer initiatieven in deze wijk en er zal overleg plaatsvinden met de direct
aanwonenden.
12. Rucreant.
De redactie krijgt complimenten. De Rucreant ziet er mooi uit en is goed leesbaar.
Na de uitgave van maart is een van de redactieleden afwezig i.v.m. gezinsuitbreiding en haar taak
zal door een familielid worden overgenomen.
Men verzoekt om alle evenementen, die in de wijk plaatsvinden, iedere maand door te geven aan de
redactie. Indien mogelijk met foto's in JPEG.
Men is nog steeds op zoek naar de bezorgcoördinator algemeen, die de taak van Diana kan
overnemen. Er zal een oproep geplaatst worden in Vraag en Aanbod.
Onder het motto: ” De wijk voedt de Rucreant en de Rucreant voedt de wijk” vraagt Jan alle
mogelijke info door te sturen naar de Rucreant rucreant@gmail.com .
13. Afspraken volgende keer.
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Demo buurt-facebooksite van de Staringstraat.
14. 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

