Secretariaat: secretarisrucrea@gmail.com
Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 16-06-2015
Aanwezig: Kees van Vliet, Rien van Boxtel, Toine Christians, Johan Juurlink, Harold van Oss,
Mariëtte en Jan vd Coevering, Gerda Haenen, Simone Jacobs, Paul van Boxtel, Peter Krop,
Bart Hoes, Nelleke van Donk, Tiny Kuijl, Kittie Miesen, Bep en Ed van Gessel, Elly Slegtenhorst,
Giltab Vinck, Carla Wolf, Els Mulders, Ester Reekers, Marc Meeuwsen, Anja Laven,
Ad van Workum, Tonnie Wittenberg, Frank van Lent, Diana v d Steen, Ria Liebregts,
Dave Walraven. Erik Kuijenhoven.
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Willie Valkenburg, Ad Bloemers, Jan van Orsouw, Rinus de Jong.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering dd. 28-04-2015
Akkoord.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Boevenvangen: op 2 oktober zal dit spel, voor jong en oud, georganiseerd worden in de wijk. Dit in
het kader van inbraakpreventie en veiligheid, verdere informatie volgt via de Rucreant.
4. Vaststellen Agenda.
Geen wijzigingen.
5. Rondvraag.
Geen vragen.
6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR: I.v.m. de vele aanwezigen stelt Harold zich voor. Harold organiseert een keer per maand in
de Deel een avond voor de jeugd.
De laatste van dit seizoen is op 20 juni, dan is er een speciale disco en zal de brandweer een bezoek
brengen. Bij goed weer zal er een stormbaan opgesteld worden en zal de jeugd zich vooral buiten
kunnen vermaken.
Op 19 september start weer het nieuwe seizoen.
B: Midzomerfestijn 2015
Zie punt 14.
C: Buurtgroepen en commissies
*I.v.m. de evaluatie van de Buitenspeeldag en Midzomerfestijn is dit onderwerp snel doorgenomen.
3
Wagenaarstraat
27 Mei werd de groenstrook onder grote belangstelling geopend met sport, spel, muziek en door
bewoners werden hapjes gepresenteerd.
8
Staatsliedenbuurt
5 juli rommelmarkt
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.
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Kempenearstraat
In de speeltuin zijn wipkippen kapot. Advies is om gemeente te bellen.
7. Ruwaard / Rucrea 50 jaar
Er is een Big-shopper actie gepland waarmee winkelend publiek iedere maand een ballonvaart en
andere mooie prijzen kan winnen. Ook worden er frisbees uitgedeeld met het logo en zal Rucrea
deelnemen aan het Elzeneindfestival. Meer info kun u vinden in de Rucreant.
8. Partners aan het woord.
Vivaan: Geen bijzonderheden.
Brabant Wonen: Geen bijzonderheden.
9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Uit:
Iemhof: Alle betrokkenen hebben gekozen voor nieuwbouw. Dit advies zal volgende week naar het
college gestuurd worden.
Wijkbus: hiervoor zijn nog meer chauffeurs nodig. Aanmelden kan via de Wijkraad of Rucrea.
Op 23 juni is er overleg over nieuwe routes.
Blauwe Zone: Deze zal niet worden uitgebreid en de gemeente zal 17 extra parkeerplaatsen
realiseren waarvan er 4 speciaal voor de Thuiszorg worden aangewezen.
Aan:
Een van de aanwezigen vraagt of verbouw van D'n Iemhof niet goedkoper is dan nieuwbouw.
Antwoord: nee
10. 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 de redactie alle
mogelijke info door te sturen naar de Rucreant rucreant@gmail.com .
11. Afspraken volgende keer.
Buurtjes in Beeld, bewoners 50 jaar Ruwaard ???????
12. Evaluatie Buitenspeeldag.
Dit jaar deden 8 straten in onze wijk mee.
Enkelen doen in deze vergadering verslag van hun bevindingen zodat men van elkaar kan leren.
Da Costastraat: Esther Reekers heeft de organisatie alleen gedaan maar kreeg op de dag zelf veel
hulp van bewoners. Ze heeft "geflyerd" om deze dag onder de aandacht te brengen.
En met succes. Ruim 45 kinderen deden mee. Voor Esther een reden om het volgend jaar weer te
organiseren.
Staringstraat even nummers: Hier werd de dag voor de eerste keer georganiseerd en meteen met
succes. Ruim 60 kinderen vermaakten zich prima. De organisatoren zullen ook volgend jaar weer
hun best doen. Hopelijk krijgen ze dan wel de vergunning eerder binnen zodat sponsoren, deze
vragen naar de vergunning, beter benaderd kunnen worden. Frank van Lent zal dit binnen de
gemeente onder de aandacht brengen.
Alhoewel ze op de dag zelf veel hulp kregen hopen ze toch dat vrijwilligers zich volgend jaar eerder
aanmelden.
Kempenaerstraat: 150 kinderen waren hier creatief bezig met o.a. graffiti.
Ook werden fruitmanden gemaakt welke naar oudere bewoners werden gebracht.
Palestrinastraat: Hier werden de vele activiteiten door ongeveer 40 kinderen bezocht.
De organisatoren gaan er volgend jaar weer voor. Ze hopen dan wel meer afzethekken te krijgen
zodat ze alles veilig kunnen maken.
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Het Woud: De ongeveer 50 deelnemende kinderen werden verrast met een bezoek van Ossie, de
mascotte voor een schoon Oss. De nieuwe speeltuin werd officieel geopend en veel ouders kwamen
kijken en hopelijk zijn ze bereid om volgend jaar mee te helpen.
De huidige organisatoren hebben het stokje dit jaar voor het eerst overgenomen en zijn er in
geslaagd een goede doorstart te maken.
Bart Hoes: zoekt uit of alle groepen dezelfde bijdrage van de gemeente krijgen.
Vraag: Kan men bij Jantje Beton een aanvraag doen voor subsidie en heeft dit dan gevolgen voor
andere bijdragen.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en draagt de voorzittershamer over aan de voorzitter van het
Midzomerfestijn voor de Evaluatie. Hiervan zal door de werkgroep apart verslag worden gedaan.
Geplande vergaderingen 2015
Vergaderdata 2015 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.
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