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Secretariaat: secretarisrucrea@gmail.com
Verslag RUCREA vergadering dd. 02-02-2016
Aanwezig:Johan Juurlink, Harold van Oss, Kees van Vliet, Mariëtte v.d. Coevering,
Paul van Boxtel, Peter Krop, Jan van Orsouw, Tonnie Wittenberg, Ad Bloemers,
Rinus de Jong, Rien van Boxtel, Ad van Workum, Ria Schreven, Gerda Heanen, Ed van Gessel,
Gertruud Verbruggen,
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Frank van Lent, Bart Hoes
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering dd. 15-12-2015
'Wijziging punt 8: Johan vraagt aan Rucrea of er al duidelijk is wat de gevolgen zijn van het
samengaan van de diverse instellingen.
Opmerkingen n.a.v. het verslag:
Punt 9 c: De Wijkraad heeft alle uitzendbureaus een telefoonnummer gevraagd zodat buren 24 uur
per dag eventuele overlast kunnen melden.
Punt 9 i: Tekening is 5 februari weer naar welstandcommissie gestuurd. Na reactie zal er een
bijeenkomst voor de buurt georganiseerd worden.
Wat Slowcare met de gymzaal gaat doen is nog onduidelijk maar deze blijft wel onder eigen beheer.
Slowcare is op zoek naar chauffeurs voor hun busje. Dit om in de ochtend cliënten te halen en deze
in de middag weer naar huis te brengen.
Punt 9 b: Johan geeft aan dat handhaving op de juiste tijden moet gebeuren, nu doet men dit op
tijden dat er geen honden worden uitgelaten. Hij vraagt de wijkraad dit op te nemen met de
gemeente.
Gertruud zegt dat de afvalbakken niet op de juiste plaatsen staan.
De Wijkraadvoorzitter geeft het advies dit te melden via de site van de gemeente.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
De kascommissie heeft de stukken van Rucrea en het Midzomerfestijn van 2015 akkoord bevonden.
Rien van Boxtel en Ad Bloemers vormen de nieuwe commissie.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord.
5. Rondvraag.
Geen.
6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR: Bij de disco op 16 januari waren 12 kinderen aanwezig. In de maanden november, december
en januari is het altijd rustig.
Kinderen willen ook graag knutselen. Hiervoor heeft Rucrea waarschijnlijk nog wel materialen
liggen. Kees en Harold gaan kijken in de opslag.
De vrijwilligers hebben tijdens een vergadering de thema's voor dit jaar besproken en de kas
gecontroleerd. Deze is akkoord bevonden.
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Deze is sluitend
Men gaat de jeugdgroep promoten tijden het Midzomerfestijn.
B: Midzomerfestijn 2016
Staat gepland op 4 en 5 juni 2016 en het programma begint vorm te krijgen.
De zaterdagmiddag is vooral voor de kinderen.
Na het preuvenement staat er in de avond veel op het programma.
Muziek, ballonvaart en vuurwerk. De ballon is uiteraard afhankelijk van het weer en voor het
vuurwerk moet de provincie de vergunning goedkeuren.
Op zondag is er weer de brunch, de promotiemarkt en zal er aandacht zijn voor het project kunst in
de buurt.
Ideeën blijven welkom.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
De kerstboomversiering is geslaagd maar helaas was er weinig belangstelling voor de lampionnen
optocht. De kerstbomen hebben dit jaar weinig last gehad van vandalisme. Er was wel iemand die
blijkbaar een verlengkabel nodig had en deze uit de boom heeft gesneden.
Buurtpreventie is weer gestart en werkt preventief.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat )
Bij de kerstviering waren veel bewoners aanwezig en er werden veel wensen in de boom gehangen.
Gelukkig is er niets vernield. Ook de Nieuwjaarsborrel werd goed bezocht. Tijdens deze
bijeenkomst werd gesproken over de activiteiten in de wijk.
De bijeenkomst van Buurkracht werd door 30 bewoners bezocht.
Het schutting project langs de doorgaande weg gaat van start. De bewoners kunnen hier op 12 maart
kennis mee maken. Ook op 12 maart, tijdens NL doet, zal men de buurt opschonen en zullen er
plantjes gezet worden. Ook zal men graffiti maken op platen.( dus niet op de schuttingen).
Men wil ook starten met een buurtpreventie app.
3
Wagenaarstraat
Helaas niemand aanwezig maar Ad van Workom meldt dat de werkzaamheden aan de daken goed
verlopen.
In het laatste hofje, geen woningen van Brabant Wonen, is het groen aan onderhoud toe.
De Wijkraad wil samen met bewoners en gemeente de omgeving opknappen
4
van Lennephof
Tijdens de jaarvergadering werden de plannen voor 2016 bekend gemaakt.
April "los in het Bos"
Juni Jeu de boules
September Burendag en in November bezoek aan paddenstoelenkwekerij in Berghem.
5a
Staringstraat (oneven)
Geen bijzonderheden.
5b
Staringstraat (even)
Helaas niemand aanwezig.
6
Thorbeckestraat
Geen bijzonderheden.
7
Dassenburcht
Kerstviering geslaagd. In 2016 doet men in ieder geval mee met de Buitenspeeldag en Burendag.
Andere activiteiten moeten nog gepland worden.
8
Staatsliedenbuurt
Helaas niemand aanwezig.
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9
Gezellehof
Er is een initiatief om de gevels te verfraaien. De gemeente wil de plannen mee uitwerken.
Advies is om conceptplan naar Joop de Groot te sturen zodat hij kan kijken wat de mogelijkheden
zijn.
10
De Deel
Buurtgroep De Deel komt wekelijks bij elkaar en bestaat in 2016 al 40 jaar.
11
Kempenearstraat
Helaas niemand aanwezig.
7. Ruwaard / Rucrea 50 jaar
Bigshopper actie loopt wel maar we zien weinig tassen in de wijk.
Kunstproject loopt
Op 5 november staat er een inspiratie bijeenkomst gepland voor de wijk.
Dit organiseert Rucrea met ondersteuning van ONS-welzijn.
Als het kader er is zullen de bewoners betrokken worden.
8. Partners aan het woord.
ONS-welzijn : Helaas kan Bart vanavond niet aanwezig zijn.
Brabant Wonen: In februari start de renovatie in de Da Costastraat en omgeving.
In de dichtersbuurt is de riolering onderzocht en bij een type woning is er niets aan de hand en bij
het andere type woningen is ongeveer de helft slecht.
BW moet beslissen of men alles gaat vervangen.
9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Uit:
De begroting voor 2016 is vastgesteld.
Men heeft ingestemd met het bomenplan van de gemeente.
Herstel paden in Sebeliuspark is toegezegd.
Hondenuitlaatbeleid: N.a.v. de opmerkingen tijdens de laatste vergadering is er direct door de
gemeente actie ondernomen. Dit na goed overleg met bewoners.
Aan:
Geen.
10. Rucreant.
De redactie wacht nog op een lijst met namen van bewoners die al 50 jaar in de Ruwaard wonen.
Dit voor de interviews in de Rucreant.
Rien vraagt om een aantal exemplaren van de Rucreant op de leestafel in het gemeentehuis te
leggen ( actie Paul )
Rien en Frank zullen de verzendlijst aanpassen.
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.
11. Afspraken volgende keer.
Geen
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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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

