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Secretariaat: secretarisrucrea@gmail.com
Verslag RUCREA vergadering dd. 15-12-2015
Aanwezig:Johan Juurlink, Harold van Oss, Kees van Vliet, Mariëtte v.d. Coevering,
Paul van Boxtel, Peter Krop, Bart Hoes, Jan van Orsouw, Tonnie Wittenberg, Ad Bloemers,
Rinus de Jong, Rien van Boxtel, Diana vd Steen, Ad van Workum.
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Gerda Heanen, Frank van Lent,
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze laatste bijeenkomst van 2015.
2. Verslag vorige vergadering dd. 03-11-2015
'Wijziging punt 8: Johan vraagt aan Rucrea of er al duidelijk is wat de gevolgen zijn van het
samengaan van de diverse instellingen.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord.
5. Rondvraag.
Geen.
6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR: November disco met ongeveer 25 deelnemers en in december waren er maar 12.
Misschien komt dit omdat de disco i.v.m. de vakantie een week eerder was gepland.
De 12 deelnemers hadden wel veel plezier, speelden spelletjes en maakten onder leiding mooie
kerststukjes. Harold had voor Paul en Frank een lekkere verrassing als dank voor hun bijdrage aan
de maandelijkse flyer. Helaas was Frank niet aanwezig maar die zal het later wel in ontvangst
nemen.
B: Midzomerfestijn 2015
Staat gepland op 4 en 5 juni 2016 en het programma zal globaal hetzelfde zijn als vorig jaar.
De zaterdag zal waarschijnlijk worden afgesloten met vuurwerk. Door de overname van Puur waren
er problemen met de fietsen maar door de inzet van Rinus is dit in orde gekomen en zal Basic Fit 8
fietsen beschikbaar stellen.
Ideeën blijven welkom.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Op 11 december zijn de kerstbomen ontstoken met aansluitend een lampionnenoptocht. Helaas
waren er weinig kinderen aanwezig. Er was niet geflyerd op de scholen. In de Spil waar de optocht
tijdens de kerstmarkt werd afgesloten was het zeer druk.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat )
Helaas niemand aanwezig maar Ad ( Brabant Wonen ) meldt dat ze dhr. Pannenkoek van
Buurkracht uitnodigen om een pilot te starten i.v.m. duurzaamheid.
Brabant Wonen stelt een koffer beschikbaar waarmee bewoners zelf hun energieverbruik kunnen
bijhouden. 25 januari is er in restaurant het Woud een bewonersavond.
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3
Wagenaarstraat
Ook hier helaas niemand aanwezig maar Ad kan melden dat er wel activiteiten zijn.
Voor een wedstrijd over zuinig omgaan met energie hebben zich al 25 deelnemers aangemeld.
Verder wil men gaan kijken wat er aan de achterkant van de woningen gedaan kan worden aan de
diversiteit van tuinafscheidingen.
Op 4 januari starten de renovatiewerkzaamheden aan de daken. Omdat deze voor 15 maart gereed
moeten zijn zal men vanaf 2 kanten werken, Hierdoor zal er i.v.m. de vele opslag van materialen
zeker parkeeroverlast ontstaan.
4
van Lennephof
Hier is gestart met een buurtpreventie app.
5a
Staringstraat (oneven)
Geen bijzonderheden.
5b
Staringstraat (even)
Helaas niemand aanwezig. Bart heeft in januari een afspraak met bewoners.
Men is bezig om een survival te organiseren voor de jeugd.
6
Thorbeckestraat
In juli wordt het 5 jarig bestaan gevierd. Op 25 januari is er een nieuwjaarsborrel.
7
Dassenburcht
Helaas niemand aanwezig. 13/12 heeft men kerststukjes gemaakt.
8
Staatsliedenbuurt
Helaas niemand aanwezig.
9
Gezellehof
Geen nieuws.
10
De Deel
Diverse activiteiten in de kerstperiode. Buurtgroep De Deel bestaat in 2016 al 40 jaar.
11
Kempenearstraat
Helaas niemand aanwezig.
7. Ruwaard / Rucrea 50 jaar
Kleurwedstrijd: Samen met A.H organiseerde Rucrea rond sinterklaas een kleurwedstrijd.
Er werden ongeveer 500 kleurplaten en kleurtjes uitgedeeld waarvan er 60 a 70 weren ingeleverd.
De winnaars kregen op 5 december door de AH Pieten hun prijs uitgereikt.
Workshopdag: de workshopdag was met meer dan 100 deelnemers weer een succes.
Alle deelnemers werden getrakteerd op een Petit fourre en kregen na afloop de Bigshopper
waarmee men mooie prijzen kan winnen.
Kunstproject: samen met onze partners van start.
Symposium: Het bestuur gaat samen met partners brainstormen om te kijken of het mogelijk is een
"symposium" of iets dergelijks te organiseren. Het thema is: hoe krijg je mensen actief in de wijk.
(Welzijnswerk in de toekomst.)
In januari zal de werkgroep bijeen komen om verdere afspraken te maken.
8. Partners aan het woord.
Vivaan : Bart meldt dat er nog meer deelnemers zijn bij Broodje Ruwaard. Er zijn veel eenzame
mensen in de wijk en het is de vraag of we meer groepen moeten starten zodat iedereen mee kan
doen.
Vanaf januari zal Vivaan opgaan in ONS- welzijn. Hulpinstanties moeten dichter bij de mensen
komen en de organisatie moet de wijk in. De bewoners weten nog niet waar ze voor hulp terecht
kunnen en de vraag is dus hoe men toegankelijker kan worden. Komende maanden zullen er in de
Rucreant interviews staan met leden van het sociaal team om meer bekendheid te krijgen bij de
bewoners.
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Talent: in de Sterrenbos zijn een aantal Turkse dames gestart met activiteiten en daaruit blijkt dat er
veel talent is. Men probeert dit verder uit te breiden en er meer bewoners bij te betrekken.
9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Uit:
a. Gemeente is bezig met het maken van een “structuurplan bomen”. Wijkraad moet daar
binnenkort advies over uitbrengen. Gemeente probeert daaraan een richtlijn “Hinder en
overlast” te koppelen. Bewoners kunnen dan zelf al aan de hand van aandachtspunten met
daaraan gekoppeld een puntensysteem aan de slag. Aan de hand van de totale score kan een
bewoner dan al ongeveer bepalen of de boom gesnoeid, gekapt of anderszins behandeld
moet worden.
b. Per 1 januari 2016 gaat het nieuwe hondenuitlaatbeleid in. Dat betekent dat honden alleen
nog los mogen lopen op de omheide velden en dat de eigenaar opruimmateriaal bij zich
moet hebben als de hond zijn behoefte buiten de losloopterreinen doet. Zakjes zijn bij
gemeente verkrijgbaar. Op termijn probeert de gemeente op elk losloopterrein een of
meerdere speelattributen te plaatsen.
c. De Wijkraad heeft een gesprek gehad met de wethouder over kamerverhuur en mogelijk
daaraan verbonden overlast. Ook hebben wijkraadsleden deelgenomen aan een gesprek met
vertegenwoordigers van uitzendbureaus. De parkeernorm zal bepalend zijn om een
vergunning te krijgen om in een huis 4 niet verwante personen te plaatsen. Gemeente zal
hiervoor een beleidsstuk maken en zorgen voor handhaving. Uitzendbureaus geven aan
altijd de buren op de hoogte te brengen als zij ergens mensen plaatsen en de buren krijgen
een telefoonnummer dat 24 uur per dag gebeld kan worden bij o.a. overlast.
d. Op verschillende plaatsen binnen onze wijk zal groen geplant en of aangepast worden: Saal
van Swanenbergsingel, Ruwaardsingel, voormalige paardenweide langs Geffensestraat,
plukweide "t Woud".
e. De wijkbus zoekt nog steeds en liefst met spoed chauffeurs.
f. Buurtsport krijgt steeds meer gestalte. Meer scholen sluiten aan en het aantal deelnemers
groeit. Je ziet ook dat het in het verleden door de Ruwaard ( gemeente, Brabant Wonen,
wijkraad Ruwaard) genomen initiatief ook navolging krijgt in steeds meer wijken.
g. GIDS. Gezond in de stad. SEC gaat inventariseren welke activiteiten er zijn en zal proberen
deze te versterken. Wijkraad heeft ook aandacht gevraagd voor de grote groep die nog niet
“beweegt”.
h. De Wijkraad is samen met Brabant Wonen bezig om een evenementenaansluiting voor
elektra in/bij de speeltuin te realiseren. Deze kan dan gebruikt worden voor alle
evenementen op het evenemententerrein, zodat er geen beroep meer gedaan hoeft te worden
op de aansluiting van de flat. Brabant Wonen heeft aangegeven een deel van de kosten op
zich te nemen. Rest van benodigde bedrag proberen we via andere bronnen te krijgen.
i. Slowcare: tekeningen zijn nog niet definitief. De heer van Heumen heeft aangegeven in
januari 2016 weer een infoavond voor omwonenden te beleggen. Een boerderijtje is
verbouwd en zal in januari al in gebruik genomen worden voor dagbesteding. Plannen voor
gymzaal waarin appartementen gepland waren gaan niet door. Wat dan wel is nog niet
helemaal duidelijk..
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Aan:
Geen.
10. Workshopdag
Er waren meer dan 110 deelnemers en uit de ingevulde evaluatieformulieren blijkt men de dag weet
te waarderen. Er is een ruim aanbod en er heerst een goede sfeer, ook de lunch word zeer
gewaardeerd.
In 2016 staat de dag gepland op 19 november
Rien denkt dat de prijzen voor mensen met een krappe beurs te hoog zijn.
Rucrea probeert dit op te vangen door deze mensen via organisaties waar ze bekend zijn uit te
nodigen. Deelname is dan gratis, en bij de overige deelnemers zijn deze mensen niet bekend.
Helaas kwamen niet alle aangemelde mensen opdagen.
11. Rucreant.
In de komende uitgaven komen interviews met mensen die al 50 jaar in de Ruwaard wonen.
De redactie is nog op zoek naar iemand die kan interviewen en om stukjes te schrijven.
12. Afspraken volgende keer.
Geen
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen.

Geplande vergaderingen 2016
Vergaderdata 2016 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof zaal 5
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AB Rucrea

Wijkraad

Rucreant

19.30 uur

19.30 uur

Kopij-inleveren

Iemhof

Iemhof

*********
2-feb
15-mrt
*********
10-mei
*********
5-jul
13-sep
*********
1-nov
*********

18-jan
15-feb
21-mrt
18-apr
23-mei
20-jun
18-jul
19-sep
17-okt
21-nov
*********

vrijdagen**
** voor 12 uur
8-jan
12-feb
11-mrt
8-apr
13-mei
17-jun
*********
9-sep
7-okt
4-nov
2-dec

Rucreant
Naar
bezorgers

Rucreant
Verschijningsdatum

woensdagen

zaterdagen

20-jan
24-feb
23-mrt
20-apr
25-mei
29-jun
*********
21-sep
19-okt
16-nov
14-dec

23-jan
27-feb
26-mrt
23-apr
28-mei
*********
2-jul
24-sep
22-okt
19-nov
17-dec
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