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Verslag RUCREA vergadering dd. 4-04-2017
Aanwezig: Johan Juurlink, Peter Krop, Ad Bloemers, Rien van Boxtel,
Paul van Boxtel, Kees van Vliet, Ed van Gessel, Frank van Lent, Ad van Workum,
Ria Schreven, Gerda Heanen, Geert Vos, Diana v,d, Steen.
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Mariëtte v.d. Coevering, Jan van Orsouw, Bart Hoes,
1. Opening.
Peter heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering dd. 07-02-2017
Akkoord
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Zondag paaseieren zoeken, dit jaar schenkt Albert Heijn de traktaties.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord.
5. Rondvraag.
Geen.
6. buitenspeeldag 14 juni / Rucrea fietstocht 21 mei
Helaas minder aanmeldingen voor de Buitenspeeldag.
Deelnemers van vorig jaar zullen nogmaals benaderd worden.
7. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR: Het loopt goed er komen veel nieuwe kinderen. Zaterdag viert men het 20 jarig bestaan.
Men heeft wat tegenslag want door een brand kan de leverancier van het springkussen helaas
zijn afspraken niet nakomen. Een collega van hem neemt het over en zal zorgdragen voor
levering, helaas zijn de kosten iets hoger. Er hebben zich al 45 kinderen via voorinschrijving
aangemeld. Zaterdag zijn er uitsluitend buitenactiviteiten dus dat is duimen voor goed weer.
De voorspellingen zien er goed uit.
B: Midzomerfestijn 2017
Het begint meer en meer vorm te krijgen.
Voor zaterdagavond staat er een vuurwerk gepland, uiteraard is dit afhankelijk van de
benodigde vergunningen. Bij goede weersomstandigheden zal er een luchtballon opstijgen,
wie de passagiers zijn is nog een verrassing. Ook is er die avond een thema zaterdagavond
“Proud to be fout!”
Dit alles voorafgegaan door het preuvenement. Op zaterdagmiddag staan er ongeveer 20
workshops gepland voor de jeugd. Zie hiervoor de flyer op facebook.
Op zondag in de ochtend de gebruikelijke brunch en daarna de promotiemarkt en
kindermarkt. Op zondagochtend zal de wijkbus, op initiatief van de wijkraad, rijden tussen
Sterrebos en het park.
En natuurlijk tijdens het gehele evenement zal er gefietst worden voor diverse goede doelen.
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C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Weinig activiteiten. Men ruimt wel maandelijks het zwerfvuil op en tot mei is de kookgroep
actief..
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat )
Helaas niemand aanwezig. Morgenavond is er in Het Huis van de Wijk een info avond over
het energieproject.
Men is genomineerd voor de Straatprijs.
Op 19 april is er een bijeenkomst over het schuttingproject.
3
Wagenaarstraat
Helaas niemand aanwezig. A.s. zaterdag is er een bijeenkomst voor de hofjes voor de
herinrichting van de groenvoorziening. Indien de belangstelling weer minimaal is zal het
project gestopt worden.
Een hofje is zeer actief en daar zal de gemeente de plannen uitvoeren.
4
van Lennephof
Tijdens NL Doet is een van de boerderijtjes van Slowcare schoongemaakt. In de zomer gaan
buurtbewoners schilderen.
5
Staringstraat (oneven)
Helaas niemand aanwezig.
5A
Staringstraat (even)
Helaas niemand aanwezig.
6
Thorbeckestraat
Geen nieuws.
7
Dassenburcht
Men heeft een hert gemaakt van klei. Dit moet nog verder afgewerkt worden en zal tijdens
burendag geplaats worden.
8
Staatsliedenbuurt
Helaas niemand aanwezig. In de volgende vergadering zal deze van de agenda verwijderd
worden.
9
Gezellehof
Johan geeft de complimenten aan de organisatoren van “praten verbindt….. de wijk zingt”
Het eerste couplet is gereed.
10
De Deel
Er worden kaartavonden georganiseerd en het streven is om meer activiteiten te organiseren
11
Kempenearstraat
Niemand aanwezig.
D: Voortgang “Huis van de Wijk”
Helaas niemand aanwezig.
Er komen veel bezoekers. Bij de gemeente is gevraagd om fietsenrekken te plaatsen.
De keuken is opgeknapt en de vloeren zijn aangepast. Er is gestart met het opknappen van de
tuin.
Er is discussie over de toekomst.
Rucrea zou een thema-avond kunnen organiseren over de Proeftuin.
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Hoe krijg je het hele vrijwilligersnetwerk erbij betrokken.
Volgens Peter moeten we naar de wijk goed communiceren wat de proeftuin precies is en wat
het oplevert. Er is al een communicatie werkgroep actief die hieraan gaat werken.
8. Partners aan het woord.
Brabant Wonen: de voorbereidingen voor de renovatie van de appartementen in het woud zijn
gestart.
Ons-Welzijn: niet aanwezig
9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
UIT: Aanplant langs de Heihoeksingel voldoet niet aan de verwachtingen. Er is overleg
geweest met de gebiedsbeheerder waarin de wijkraad heeft aangegeven dat de afspraken niet
worden nagekomen. De schuttingen moeten snel uit het zicht en dit kan alleen met het planten
van grotere struiken. Nu heeft men “takjes” geplant en volgens deskundigen zal het zeker 5
jaar duren voor de schuttingen uit zicht zijn verdwenen. Omdat het hier een drukke
toegangsweg naar Oss is dit niet acceptabel. Het doet geen recht aan onze mooie wijk.
De gemeente is voornemens om permanent in een deel van het park te laten grazen. De
wijkraad heeft het advies gegeven om te zorgen voor een afrastering van natuurlijke
materialen en om de paden regelmatig te vegen.
Kunstwerk: omdat de welstandscommissie veel eisen stelt twijfelt de kunstenaar of hij nog
wel mee zal werken. Wij hopen toch dat het snel geplaatst kan worden.
Er is overleg met de verkeersouders van de Poolster maar een goede oplossing voor de
parkeerproblemen blijft moeilijk.
Op de parkeerplaats aan de Vondellaan zijn varkensruggetjes gelegd, dit om racen te
voorkomen.
Op 3 mei is er een buurtsportmiddag in het Woud. Het SEC is hiervan de trekken maar
sportverenigingen doen er aan mee.
Buurtbus: op koningsdag zal de buurtbus ook rijden.
AAN: geen vragen
10. Communicatie en publiciteit ( voorheen Rucreant )
Omdat de communicatie met de bewoners via diverse kanalen loopt is deze naam aangepast.
Er zijn diverse communicatie groepen actief, o.a. Nieuwe Iemhof en Proefftuin.
De Rucreant krijgt de primeur voor de plannen van de nieuwe Iemhof. In de uitgave van april
zullen de plannen bekend gemaakt worden.
Volgende week gaat de nieuwe site www.wijkderuwaard.nl in de lucht.
Hier kunnen alle partners en verenigingen op aansluiten met hun eigen site.
Bewoners kunnen dan in een oogopslag alles over de Ruwaard vinden.
Johan wijst er op dat sites moeten voldoen aan bepaalde eisen zodat ook mensen met een
handicap goed toegaan hebben.
11. Afspraken volgende keer.
Geen
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Vergaderdata 2017 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.

Rucrea
19.30 uur
Iemhof

Thema
v.d.
avond

Wijkraad
19.30 uur
Iemhof

Rucreant
Kopijinleveren
vrijdagen**
** voor 12 uur

Rucreant
Naar
bezorgers
woensdagen

Rucreant
Verschijningsdatum
zaterdagen

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

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

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

24-apr
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

geplande activiteiten in 2017
21 mei Rucrea fietstocht
14 juni Buitenspeeldag
1 en 2 juli Midzomerfestijn
18 november workshop dag
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