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__________ 
   Secretariaat:  secretarisrucrea@gmail.com     
  
 Verslag  RUCREA vergadering  dd. 10-05-2016    
 
 

Aanwezig: Johan Juurlink, Kees van Vliet, Frank van Lent,  Diana v d Steen 
Peter Krop, Jan van Orsouw, Rien van Boxtel, Ed van Gessel, Bart Hoes, Paul van Boxtel. 
 

Afwezig m.k.g.:   
Janet Govers, Harold van Oss, Tonnie Wittenberg, Ad Bloemers, Ria Schreven, Gerda Heanen, 
Rinus de Jong, Mariëtte v.d. Coevering, Ad van Workum. 
 

1. Opening. 
 

De  voorzitter heet iedereen van harte welkom. Helaas zijn er vandaag veel afmeldingen. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 02-02-2016 
 

Akkoord 
 
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 

De penningmeester wijst er op dat organisatoren van de Buitenspeeldag een beroep kunnen doen op 
Jantje Beton.  
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Akkoord. 
  

5. Rondvraag. 
 

Geen. 
 

6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).   

 A: Jongerenwerk 
 

JWR:  Helaas is Harold afwezig. Er is dus geen nieuws te melden. 
 

 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. 
Voor het preuvenement zijn ongeveer 20 groepen aangemeld.  
Er zijn nog 3 fietsen beschikbaar. 
 Op zaterdagavond is er muziek, de ballonvaart en vuurwerk. De ballon is uiteraard afhankelijk van 
het weer en voor het vuurwerk moet de provincie de vergunning goedkeuren. 
Er zijn optredens van Dala Cala en er is een vuurspuw act. 
Op zondag is er weer de brunch, de promotiemarkt, de kinderrommelmarkt en het kunstwerk  
voor 50 jaar Ruwaard zal worden onthuld.   

 C: Buurtgroepen en commissies 
 1 Dichtersbuurt 
Geen nieuws. 
 

 2 Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat ) 
Ondanks dat er weinig animo is doet men toch mee met NL Doet. Er is een project gestart om de 
schuttingen te verfraaien. Er is gekozen voor bomen  met een zitje. Het project zal in samenwerking 
met bewoners worden uitgevoerd.  
Johan merkt op dat de brandgangen heel goed schoon zijn gemaakt. 
 

 3 Wagenaarstraat 
In het laatste hofje, geen woningen van Brabant Wonen, is het groen aan onderhoud toe. 
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29 maart bespreken de bewoners hoe dit verder kan worden ingevuld. 

 4 van Lennephof 
Tijdens de jaarvergadering werden de plannen voor 2016 bekend gemaakt. 
April "los in het Bos" 
Juni Jeu de boules 
September: Burendag. November: bezoek aan paddenstoelenkwekerij in Berghem. 
 

 5 Staringstraat (oneven) 
Geen bijzonderheden. 

5b Staringstraat (even)  
Doen mee met de Buitenspeeldag. Men probeert de verkeersveiligheid onder de aandacht te 
brengen.  
 6  Thorbeckestraat 
Er staan vele activiteiten gepland, Vissen, JDB, BBQ en deelname aan de Rucrea fietstocht op 22 
mei. 
 7 Dassenburcht 
De organisatie van de Buitenspeeldag is gestart en er staat een buurt BBQ gepland. 
 8  Staatsliedenbuurt 
Op 3 juli is weer de jaarlijkse rommelmarkt. 
 
9 Gezellehof 
Johan vraagt of het project “Natuur in de wijk” gekoppeld kan worden aan de Whats app groep. 
Volgens Rien en Bart is deze alleen voor preventie en veiligheid.  
Misschien kan men in de toekomst voor dit onderwerp een nieuwe groep starten. 
 10 De Deel 
 

Niemand aanwezig, 
 

 11  Kempenearstraat 
Helaas niemand aanwezig.  

 

7.  Ruwaard / Rucrea 50 jaar 
 

Project loopt. Op 29 maart komt de werkgroep bijeen. 
Deze maand bestaat Rucrea 50 jaar en op 5 november zal hieraan aandacht besteed worden tijdens 
een inspiratiemiddag. Dit organiseert Rucrea met ondersteuning van ONS-welzijn. 
Als het kader er is zullen de bewoners betrokken worden. 
 

8. Partners aan het woord. 
 

Bewoners kunnen vragen om hulp of ondersteuning via ONS-welzijn, telefoon 088-3742525. 
De receptie hoort de vraag aan en verbindt eventueel door of geeft de vraag door aan een van de 
professionals. 
De vergadering vraagt zich af of dit geen drempel is. De 1e opvang is immers zeer belangrijk. 
Bart neemt dit signaal mee naar de organisatie. 
 
9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
 

Uit: 
 

Open dag van Slow Care werd goed bezocht. Er waren alleen positieve geluiden. 
Rond de bouwvakvakantie zal men starten met sloop en bouwwerkzaamheden en men denkt 
ongeveer 8 maanden nodig te hebben. 
 

 Aan:  
Geen.  
 

10. Rucreant. 
 

Geen bijzonderheden. 
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11. Afspraken volgende keer. 
Geen 
 
12. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 

Geplande vergaderingen 2016       

                                Vergaderdata 2016 en verschijningsdata Rucreant 

                      Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof zaal 5 

          

AB Rucrea Wijkraad Rucreant Rucreant Rucreant 

19.30 uur 19.30 uur Kopij-inleveren 
Naar 

bezorgers Verschijningsdatum 

Iemhof Iemhof vrijdagen** woensdagen zaterdagen 

    ** voor 12 uur     

********* 18-jan 8-jan 20-jan  23-jan 
2-feb 15-feb 12-feb 24-feb  27-feb 

15-mrt 21-mrt 11-mrt 23-mrt  26-mrt 
********* 18-apr 8-apr 20-apr  23-apr 

10-mei 23-mei 13-mei 25-mei  28-mei 
********* 20-jun 17-jun 29-jun  ********* 

5-jul 18-jul ********* ********* 2-jul 
13-sep 19-sep 9-sep 21-sep  24-sep 

********* 17-okt 7-okt 19-okt  22-okt 
1-nov 21-nov 4-nov 16-nov  19-nov 

********* ********* 2-dec 14-dec  17-dec 
 
 
 
 
 
 
 
 


