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Verslag RUCREA vergadering dd. 7-02-2017
Aanwezig: Johan Juurlink, Peter Krop, Ad Bloemers, Rien van Boxtel,
Jan van Orsouw, Paul van Boxtel, Kees van Vliet, Mariëtte v.d. Coevering,
Bart Hoes, Frank van Lent, Ad van Workum, Ria Schreven,
Peter Geerts, Anton Mulders, Geert Vos.
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Harold van Oss, Diana v.d. Steen, Gerda Heanen, Gertruud Verbruggen.
1. Opening.
Peter heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Peter Geerts, secretaris van
stichtingsbestuur D’n Iemhof. Anton Mulders namens het Huis van de Wijk en Geert Vos
nieuw bestuurslid van jeugdgroep de Deel.
2. Verslag vorige vergadering dd. 1-11-2016
Akkoord
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Geen.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord.
5. Rondvraag.
Geen.
6. Evaluatie Workshop dag van 19 november.
Op zaterdag 19 november werd de jaarlijkse workshop dag gehouden worden.
Het aantal deelnemers lag met ruim 90 iets onder dat van andere jaren.
Helaas haakten ook mensen op het laatste moment af.
Er werd volop discussie gevoerd over de oorzaak hiervan.
Enkele opmerkingen :
Prijs te hoog, publiciteit in de Rucreant niet duidelijk, te late benadering van bewoners met
een kleinere beurs.
Voorstellen:
Prijs workshops naar beneden en afschaffen gratis lunch
Betere publiciteit
Beter systeem en eerdere benadering minderdraagkrachtigen.
7. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR: Geert Vos stelt zich voor, hij neemt de taken over van Harold.
Er zijn een aantal vrijwilligers actief en de taken zijn verdeeld zodat het voor iedereen te
behappen is. Men heeft mooie plannen voor de toekomst. Men gaat werken met thema’s.
Het aantal deelnemers in januari was bijna een verdubbeling van vorig jaar januari.
Hopelijk kan men dit bezoekersaantal vasthouden.
Op 8 april zal het 20-jarig bestaan uitbundig gevierd worden.
Men gaat voor buitenactiviteiten contact opnemen met het SEC. Contact gegevens worden
door Bart doorgegeven.
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B: Midzomerfestijn 2017
Het begint meer en meer vorm te krijgen.
De burgermeester zal het evenement op zaterdag openen.
De zaterdagmiddag is weer voor de jeugd met aansluitend het preuvenement en voor de avond
denkt men aan een FOUTE-avond.
Bij goed weer zal er ook weer een ballon opstijgen.
De zaterdag zal i.v.m. het 10-jarig jubileum afgesloten worden met een vuurwerk.
Zondag starten we de dag met een brunch en aansluitend zijn er diverse activiteiten en
natuurlijk weer de promotiemarkt.
Aan het einde van de middag zal het evenement, met de bekendmaking van de opbrengst die
de fietsers bijeen hebben gebracht, worden afgesloten door wethouder mevrouw v.d. Ven.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Zwerfvuil is weer verzameld en het koken gaat weer van start.
Dit jaar gelukkig weinig schade aan de kerstbomen.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat )
Hier is men volop bezig geweest met het maken van warmtebeeld foto’s. Hier deden 29
huizen mee. Op 8 januari was er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. De buurtpreventie app.
zal worden uitgebreid met de Da Costastraat en de Tollensstraat. Ook zal het schuttingproject
van de Da Costastraat weer opgepakt worden.
3
Wagenaarstraat
Helaas niemand aanwezig. Bart meld dat er overleg is over de aanpak van de waterkant, het
plan is gemaakt en nu moet men kijken wat er mogelijk is. Frank heeft al vooroverleg gehad
met de gebiedsbeheerder.
Een hofje is zeer actief. Nu is het de uitdaging om de anderen in beweging te krijgen. Lukt dat
niet dat zal het bij een hofje blijven en zal de rest niet aangepakt worden.
4
van Lennephof
Tijdens de jaarvergadering werden de plannen voor dit jaar doorgenomen.
Tijdens NL Doet gaan buurtbewoners een van de boerderijtjes van Slowcare schilderen.
5
Staringstraat (oneven)
Men wil proberen een WhatsApp groep te starten
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Staringstraat (even)
Helaas niemand aanwezig.
6
Thorbeckestraat
Door ziekte helaas niemand aanwezig maar er is wel verslag gedaan via mail.
Tijdens de kerstperiode zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Men heeft weer meegedaan
met de Osse kwis en met succes want vorig jaar eindigden ze op de 145e plaats en nu op
nummer 73.
Voor 2017 staan weer veel activiteiten gepland.
Buurt BBQ, deelname Rucrea fietstocht op 21 mei, jeu de boules toernooi, burendag,
kerstbrunch en natuurlijk weer de Osse Kwis met als doel de 1e plaats.
7
Dassenburcht
Helaas i.v.m. ziekte niemand aanwezig. Bart neemt contact op.
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8
Staatsliedenbuurt
Helaas niemand aanwezig.
9
Gezellehof
Johan vraagt zich af of het SEC, wat de opdracht heeft om ook mensen met een handicap te
laten sporten, iets voor deze Slowcare kan betekenen. Kan de provincie hieraan bijdragen.
Ook stel hij voor om het thema bewegen tijdens de workshop dag op de agenda te zetten.
10
De Deel
Helaas werd de kerstboomverlichting door vandalisme beschadigd.
In 2017 staan weer diverse activiteiten gepland o.a. deelname aan de Osse Kwis.
11
Kempenearstraat
Geen bijzonderheden.
D: Voortgang “Huis van de Wijk”
Anton Mulders stelt zich voor.
Hij heeft in Nijmegen gewerkt als cultureel werker en is in december 2016, via de proeftuin,
gestart met het Huis van de Wijk. Zijn devies is: ik wil, ik kan en ik heb nodig.
Van hieruit is het Huis van de Wijk ontstaan. Het is een experiment om aan te tonen dat er
behoefte is aan ruimte waar mensen kunnen samenkomen en samenwerken. Het streven is om
alle activiteiten samen te brengen en te zoeken naar nieuwe vormen.
Er is overleg met de werkgroep Ontmoeten over de inpassing in de nieuwe Iemhof.
Anton is verbaasd dat er al zoveel belangstelling is en er al zoveel activiteiten zijn gestart.
In de Rucreant van februari staan alle activiteiten vermeld. Deze kunt u vinden op de site van
Rucrea: www.rucrea.nl
Het huis van de wijk is bereikbaar via e-mail: onshuisvandewijk@gmail.com of nog beter
loop er eens binnen voor een kopje koffie en ontmoet buurtbewoners.
Ad Bloemers, beheerder van de Deel, is verbaasd dat hij nergens bij betrokken is. De Deel is
ook een ontmoetingsplaats voor bewoners en daarom zou het goed zijn om mee te kunnen
praten in de kerngroep. Zolang hij niet weet wat de plannen van de gemeente zijn met de Deel
gaat hij door met zijn eigen plannen.
De afspraak is nu dat Peter Geerts en Bart Hoes actie ondernemen om Ad bij de kerngroep te
betrekken. Zij zullen dit opnemen met de gemeente.
Frank doet navraag over de plannen met de Deel.
9. Partners aan het woord.
Brabant Wonen geen bijzonderheden.
Ons-Welzijn: 14 juni Buitenspeeldag. 8 maart is er een infoavond in de Meteoor.
Hierover komt nog een persbericht.
10. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
UIT: Op dit moment zijn er 5 aspirant-leden voor de nieuwe wijkraad die met de huidige
leden meelopen om ervaring op te doen.
Gertruud Verbruggen is benoemd als lid van de wijkraad.
De crowdfunding actie van Slowcare is geslaagd, het benodigde geld is toegezegd. De
bestektekeningen worden nu gemaakt.
Vrijdag j.l. is een delegatie van de wijkraad door de wijk gefietst met de nieuwe aandachts
wethouder mevrouw v.d. Ven.
Het project “over en weer” is toegelicht. Tijdens dit project worden basisschoolkinderen
verbonden met de leerlingen van 50 jaar geleden.
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11. Rucreant.
Er zijn veel reacties binnengekomen op onze oproep voor medewerkers.
Totaal 12 mensen zijn nu actief met de publiciteit en het contact met de bewoners.
Website:
De website is opnieuw opgezet. De site moet verder groeien en daarom vragen wij aan u om
ons te laten weten wat anders en beter zou kunnen. Kijkt u eens op www.rucrea.nl
Facebook:
4 jonge bewoners pakken dit op. Hierdoor hopen wij ook de jonge generatie te bereiken.
Huisstijl:
Wij(k) de Ruwaard zal de ingang worden voor de wijk. Hieraan worden in de toekomst alle
partijen verbonden zodat bewoners direct kunnen zoeken naar de benodigde informatie.
12. Afspraken volgende keer.
Buitenspeeldag
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Vergaderdata 2017 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.

Rucrea
19.30 uur
Iemhof

Thema
v.d.
avond

Wijkraad

Rucreant
Kopijinleveren
vrijdagen**
** voor 12 uur

Rucreant
Naar
bezorgers
woensdagen

Verschijningsdatum
zaterdagen

24-apr
31-mrt
22-mei
5-mei
19-jun
9-jun
10-jul
juli/aug vakantie
11-sep
1-sep
16-okt
29-sep
27-nov
3-nov
*********
1-dec

12-apr
17-mei
21-jun
*********
13-sep
11-okt
15-nov
13-dec

15-apr
20-mei
24-jun
*********
16-sep
14-okt
18-nov
16-dec

19.30 uur
Iemhof

Rucreant

*********
*********
4-apr
*********
6-jun
*********
19-sep
31-okt
*********
12-dec

geplande activiteiten in 2017

10/11 maart NL Doet
9 april paaseieren zoeken
21 mei Rucrea fietstocht
14 juni Buitenspeeldag
1 en 2 juli Midzomerfestijn
18 november workshop dag
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