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   Secretariaat:  secretarisrucrea@gmail.com     
  
       Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 28-04-2015    
 
 

Aanwezig: Kees van Vliet,  Rien van Boxtel, Toine Christians, Johan Juurlink, Henk van Erp, 
Mariëtte vd Coevering, Gerda Haenen, Simone Jacobs, Paul van Boxtel, Ad van Workum. 
 

Afwezig m.k.g.:   
Janet Govers, Peter Krop, Willie Valkenburg, Ad Bloemers, Jan van Orsouw, Harold van Oss,   
Bart Hoes, Rinus de Jong. 
 

1. Opening. 
 

De vervangend voorzitter, Kees, heet iedereen van harte welkom en deelt mee dat Peter Krop helaas 
verhinderd is.  
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 03-03-2015 
 

Akkoord. 
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 

Buitenspeeldag: Er hebben zich 9 straten aangemeld in de Ruwaard. 

Bankrekening Buurtverenigingen: Tot nu toe hebben de meeste buurtverenigingen geen eigen 
betaalrekening en loopt alles via de priverekening van de penningmeester. Dit kan echter problemen 
geven en het is beter om een aparte rekening te openen. Het is dan wel noodzakelijk om 
ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel, statuten zijn niet nodig. De kosten van 
inschrijving bedragen € 50.- en Rucrea wil deze eenmalig betalen. Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met Kees van Vliet via penningmeesterrucrea@gmail.com 
Boeven vangen: In oktober/november zullen de Wijkraad, Vivaan, Politie, Gemeente en Rucrea  
een spelprogramma voor jong en oud organiseren. De deelnemers krijgen de opdracht om "boeven" 
op te sporen. 
Omgaan met Jeugd: Op plaatsen waar bewoners overlast ervaren van jongeren zullen 
medewerkers van jongerenwerk in gesprek gaan met de bewoners. Tijdens deze avonden worden de 
bewoners uitgenodigd om naar de tent te komen waar zij onder het genot van koffie/thee hun 
verhaal kwijt kunnen. 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Punt 9 zal direct na punt 5 behandeld worden.  
  

5. Rondvraag. 
 

Johan vraagt aandacht voor www.ikwilvervoer.nl 
Hier kan men alle soorten van vervoer binnen diverse gemeenten vinden. 
 

9. Demo buurt facebooksite Staringstraat even nrs. 
 

Dhr. Henk van Erp geeft uitleg over de site die sinds enige tijd in de lucht is. 
De site is alleen bestemd voor bewoners en bij aanmelding controleert Henk de gegevens zodat hij 
zeker is dat deze persoon in de straat woont. Ook moeten ze zich houden aan de regels die zijn 
vastgesteld. 
Alle relevante zaken die betrekking hebben op de buurt worden vermeld en alle leden kunnen hier 
op reageren. Henk ziet er op toe dat er geen ongewenste teksten en/of opmerkingen worden 
geplaatst. Indien nodig haalt hij deze meteen weg. 
Veel bewoners zijn al actief betrokken en het breid zich nog steeds uit. 
Het voordeel van deze site is dat alle bewoners snel op de hoogte zijn. 
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6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).   

 A: Jongerenwerk 
 

JWR:  Geen bijzonderheden 
RUWKIDS: Helaas is het niet gelukt om een herstart te maken, maar mochten er nog bewoners zijn 
die zich hiervoor in willen zetten dan kunnen zij nog altijd contact opnemen met het bestuur. 
 

 B: Midzomerfestijn 2015 
 

De flyer ligt bij de drukker en tijdens de zaterdagavond is er voor ieder wat wils met diverse 
artiesten. Het preuvenement is volgeboekt.      

 C: Buurtgroepen en commissies 
 
 

 1 Dichtersbuurt 
Vorige week veel zwerfafval geprikt. 

 2 Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat 
Niemand aanwezig. 
 

 3 Wagenaarstraat 
 

Renovatie loopt. 27 Mei staat de opening van de groenstrook gepland. 
Het voetpad achter de huizen is hersteld. 
 4 van Lennephof 
12 April 10-jarig bestaan van de buurtvereniging gevierd met en gezellige brunch en casino. 
 

 5a Staringstraat (oneven) 
Geen bijzonderheden. 

5b Staringstraat (even)  
Steeds meer bewoners zijn betrokken. 
 

 6  Thorbeckestraat 
Geen bijzonderheden. 
 

 7 Dassenburcht 
 

Zwerfvuil opgeruimd. Helaas is er weinig animo om mee te doen.  
 

 8  Staatsliedenbuurt 
------ 
 9 Gezellehof 
25 juli BBQ. Weer werden er zonnepanelen geplaatst. 
 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. De paaltjes mogen van de gemeente geverfd worden. Kinderen gaan 
fruitmanden maken en deze bij de ouderen in de buurt brengen. 
 
 

7.  Ruwaard / Rucrea 50 jaar 
Tijdens de opening van het Midzomerfestijn zal de start gegeven 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. 
 

8. Jaarverslag algemeen 
Het algemeen jaarverslag is akkoord. 
 
 

10. Partners aan het woord. 
 

Vivaan: Geen bijzonderheden. 
Brabant Wonen:  
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De voorbereidingen voor de renovatie in de Da Costastraat, Potgieterstraat en Tollenstraat zijn 
gestart. De uitvoering staat gepland voor eind 2015 begin 2016.  
In 2016 zullen de gevels in Schapendreef en Hertenwissel aangepast worden. 
 

11. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
Uit: 
Iemhof: 19 mei is er weer een overleg waar Wijkraad en Rucrea ook bewoners mogen uitnodigen. 
enkele bewoners hebben zich aangemeld.  
Wijkbus: hiervoor zijn nog meer chauffeurs nodig, aanmelden kan via de Wijkraad of Rucrea 
Vondellaan: Deze is gereed. 
Bezoek college: Op 29 juni brengt het college van B&W een bezoek aan onze wijk. 
Hondenuitlaat beleid: Gemeente gaat het beleid herzien en per wijk bekijken. 
De wijkraad vraagt hondenbezitters en niet hondenbezitters om zich te melden en mee te praten 
over het beleid. 
Blauwe Zone: Gemeente wil 17 extra parkeerplaatsen realiseren. De wijkraad wil deze extra 
plaatsen wel maar blijft tegen uitbreiding van de zone. 
Aan:  
Er zijn nog problemen met een leegstaand huis. Het advies is om contact op te nemen met Frank 
van Lent. 
Plastic afval: Is al bekend wanneer sappakken bij dit afval mogen ? 
 Antwoord:  het besluit is nog niet genomen. 
 

12. Rucreant. 
 

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. 
 

Evaluatie Buitenspeeldag en Midzomerfestijn. 
 

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       

********* 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 
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