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Verslag RUCREA vergadering dd. 19-09-2017
Aanwezig: Johan Juurlink, Peter Krop, Rien van Boxtel, Kees van Vliet, Mariette van de
Coevering, Peter Geerts, Jan v. Orsouw, Ria Liebregts, Geert Vos.
Afwezig m.k.g.: Paul van Boxtel, Rinus de Jong, Ad van Workum, Janet Govers, Ad
Bloemers.
1. Opening.
Peter heet iedereen van harte welkom.
Peter herdenkt Tonny Wittenberg, die vorige week overleden is.
Tonnie was heel actief in de wijk. Naast actief lid van de wijkraad, was Tonnie ook bij veel
activiteiten van Rucrea aanwezig. Als bezorger van de Rucreant, technische man bij het
Ruwaard Midzomerfestijn enz. Tonnie we zullen jou missen.
2. Verslag vorige vergadering dd. 06-06-2017
Geen opmerkingen.
Verslag akkoord.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken
Mededelingen:
- er is een overleg gepland met de wijkraad over versterking van het bestuur van zowel
Rucrea als van de wijkraad. Volgend voorjaar zijn er weer wijkraad verkiezingen en
Rucrea zoekt uitbreiding van het bestuur.
Er zal een actieplan worden voorbereid om mensen te benaderen.
Als men mogelijk iemand weet, s.v.p. doorgeven aan Rucrea en of de wijkraad.
- Kerstmarkten. Misschien nog wat prematuur. Er worden in de wijk verschillende
Kerstmarkten georganiseerd. Sonja Haven heeft de verschillende partijen uitgenodigd om
te komen tot een gezamenlijke kerstmarkt. Rucrea sluit aan bij dit overleg.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord.
5. Rondvraag.
Peter Krop: Rucrea wordt regelmatig gevraagd iets te doen aan de rommel in de wijk,
Zoals bij de afvalbakken bij de winkelcentra, maar ook staan er plots langs de weg kastjes,
tafels, stoelen ed. Er kan b.v. aandacht aan besteed worden door plaatsing van een artikel in
de Rucreant
Ook wordt voorgesteld in overleg te gaan met “handhaving” voor het oplossen van de
incidenten en een artikel in Oss Actueel en Rucreant.
Johan Juurlink vraagt aandacht voor de vergroening van de stoepen, brandgangen en trottoirs.
De gemeente kan met borstelen niet alle plaatsen bereiken. De bewoners zijn
verantwoordelijk voor een schoon stoepje voor hun huis.
Dit wordt ook meegenomen in het overleg met de Gemeente Oss.
6. Ruwaard Midzomerfestijn
Het Midzomerfestijn is ondanks het wat regenachtige weer prima verlopen.
Door het weer hebben de workshops op zaterdag grotendeels in de tent plaatsgevonden.
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Verrassend was dat er op zondagmorgen toch weer een grote rij in de motregen stond te
wachten om aan de brunch deel te nemen. Voor de werkgroep toch een teken dat we het goed
doen.
Op zondagmiddag was het met een beetje zon weer ouderwets gezellig op het terras.
Het 2e lustrum werd zaterdagavond afgesloten met een groots vuurwerk.
De voorbereidingen voor 2018 zijn al in volle gang.
Dit wordt een bijzondere editie.
Het Ruwaard Midzomerfestijn en het St. Bastiaan Gilde gaan dit hoogstwaarschijnlijk
gezamenlijk organiseren. Op het Midzomerfestijn 2018, op 23 en 24 juni, wordt ook de Gilde
dag 2018 georganiseerd Meer informatie hierover volgt nog in de Rucreant.
7. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
Op 17 september is het Jongerenwerk weer gestart met een goede opkomst. 52 kinderen
(vorig jaar 40). De avond is prima verlopen.
De voorbereidingen voor de Halloween-avond, 21 oktober, zijn al in volle gang.
Er kwamen in het begin van het nieuwe seizoen veel nieuwe kinderen. Dit jaar ook veel 6 – 7
jarige. Deze blijven meestal nog enkele jaren komen.
Er wordt verzocht de data voor de website en de verwijzing naar eigen facebook door te
geven aan de webmaster: webmaster.rucrea@gmail.com .
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Geen informatie.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat )
Project vrolijke schuttingtaal is op 14 juli onthuld ( moet nog afgeschilderd worden, maar we
zitten nog op nieuwe verf te wachten.) Helaas zijn de mooie bomen met herinneringen uit het
schrijverskwartier al voor een groot deel door vandalisme vernield. Deze zijn door de
kunstenaar verwijderd en er wordt deze week naar een oplossing gezocht.
Verder zijn we 2de geworden met klimaatstraatfeest dit wordt op burendag met een bbq
gevierd.
We zijn binnen de buurt ook nog steeds actief met buurkracht en organiseren op 4 november
“buren gluren” waarbij buurtbewoners bij een tweetal huizen in de buurt de energiezuinige
maatregelen kunnen komen bekijken en ervaringen aanhoren.
Rucrea Creatief heeft, samen met enkele dames van de Sterrebos, de bekleding voor een van
de palen bij het gemeentehuis gebreid (de paarse paal). Alle palen blijven zo mooi kleurrijk
tot 11 oktober. Dus zeker de moeite waard om even te gaan kijken.
Ook is Rucrea Creatief bezig met vlaggetjes haken voor wereldrecord langste vlaggenlijn. We
zijn ook inleverpunt. Er zijn vanuit Oss al ongeveer 700 vlaggetjes ingestuurd. ( zijn er 40.000
nodig)
3
Wagenaarstraat
Geen informatie.
4
van Lennephof
Met Burendag is er de gebruikelijke bbq met spelletjes.
5
Staringstraat (oneven)
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Geen informatie..
5A
Staringstraat (even)
Er is een Halloweenfeest in voorbereiding. Initiatiefnemer wordt door het Rucrea bestuur
benaderd om te kijken waar hij ondersteund kan worden in organisatie en/of financieel. Er
leven bij deze initiatiefnemer veel ideeën voor jeugdactiviteiten die in dit deel van de wijk
goed zouden kunnen passen.
6
Thorbeckestraat
Geen informatie.
7
Dassenburcht
Tijdens burendag wordt het “hert” geplaatst en onthuld.
Tijdens worden er 7 zitelementen geplaatst
Deze zitelementen zijn afgelopen weken gemozaiekt in het Huis van de Wijk.
8
Staatsliedenbuurt
Geen informatie.
9
Gezellehof
In juli is er een wandeling geweest in Den Bosch onder leiding van een gids.
Na afloop is er gebarbecued en was het nog lang gezellig.
10
De Deel
Geen informatie.
11
Kempenearstraat
Geen informatie..
D: Voortgang “Huis van de Wijk”
Geen informatie.
8. Partners aan het woord.
Geen informatie.
Peter Geerts Iemhof: geen mededelingen.
9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
In de Wijkraadvergadering is ook Tonnie Wittenberg herdacht.
Er is een uiteenzetting geweest over de plannen rond het winkelcentrum De Ruwert. Tevens is
er aandacht gegeven aan de bouw van de nieuwe Iemhof.
De ballonvaart, die was gepland tijdens het Midzomerfestijn, is verplaatst naar 8 oktober
17.00 uur.
Er worden nieuwe wijkraadsleden gezocht (zie ook info bij mededelingen)
De wijkbus is inmiddels ondergebracht in een zelfstandige Stichting.
Rien van Boxtel is hiervan de voorzitter.
Aantal passagiers neemt toe.
Een enquête, uitgevoerd i.o.v. de Gemeente, heeft uitgewezen dat de wijkbus inmiddels in
behoefte voorziet van veel mensen. Personen die dreigen te vereenzamen kunnen door de
wijkbus er toch op uit.
Er hebben ongeveer 150 van de 350 leden van de wijkbus gereageerd.
Nieuwe chauffeurs zijn welkom.
Inmiddels is de wijkbus van reclame voorzien. Opbrengst is voor de stichting.
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10. Communicatie en publiciteit
Indien men opmerkingen heeft over de website, onvolkomenheden of verouderde informatie,
deze a.u.b. melden aan de webmaster webmaster.rucrea@gmail.com
Rucrea verzoekt verenigingen e.d. hun gegevens op de site up-to-date te houden en eventueel
hun link naar hun facebook door te geven aan de webmaster.
Rucreant.
Door afhaken van enkele adverteerders en nauwelijks nieuwe geïnteresseerden wordt op lange
termijn het financieel gezond houden mogelijk een probleem.
Hiervoor moet tijdig actie worden ondernomen.
Op korte termijn komen we nog niet in de problemen.
11. Afspraken volgende keer.
Geen
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

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

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

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

19.30 uur
Iemhof

Rucreant

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