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Verslag RUCREA vergadering dd. 31-10-2017
Aanwezig: Johan Juurlink, Peter Krop, Rien van Boxtel, Kees van Vliet, Mariette van de
Coevering, Peter Geerts, Jan v. Orsouw, Ed van Gessel, Bart Hoes, Diana v.d. Steen,
Jamal Katawazi, Ad Sterkens, Rinus de Jong, Paul van Boxtel.
Afwezig m.k.g.: Ad van Workum, Janet Govers, Ad Bloemers, Kees van Vliet,
Ria Liebregts, Geert Vos, Gerda Heanen.
1. Opening.
Peter heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Ad Sterkens van Brabant Wonen en
Jamal Katawazi.
2. Verslag vorige vergadering dd. 19-09-2017
Datum aanpassen verslag verder 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.
Toevoegen punt 5 A : Gihgt project
5. Rondvraag.
Geen vragen.
N.a.v. de vorige vergadering, waarin afval in de wijk aan de orde kwam en de gevraagd werd
om een milieustraat te organiseren, heeft Rien van Boxtel contact opgenomen met de
gemeente. I.v.m. de hoge kosten, ongeveer € 10.000.-, ziet de gemeente hiervan af. Bij het
winkelcentrum plaatsen ze gekleurde containers zodat deze beter opvallen.
Op de route van ROC naar WC zullen de afvalbakken op de juiste plaatsen worden gezet.
5A. Gihgt-Project
Ad Sterkens vraagt aandacht voor dit project waarin het gaat om veiligheid in huis.
Als eerste is er aandacht om vallen in huis bij vooral ouderen te voorkomen.
Hiervoor is door studenten van de universiteit Nijmegen een speciaal systeem ontwikkelt.
Hierbij brengt men een lichtgeleidingssnoer aan van bed naar b.v. toilet zodat men tijdens de
nacht kan zien waar men loopt. Dit licht gaat branden zodra men uit bed stapt. Als proef kan
dit systeem bij een aantal ouderen worden geplaatst.
Op dit moment zijn er nog ongeveer 100 beschikbaar.
Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.
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6. Workshopdag
Op 18 november organiseren wij weer de jaarlijkse workshopdag.
7. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
I.v.m. ziekte is er helaas niemand aanwezig. Wel is er per mail informatie binnen gekomen.
De Haloween avond op 21 oktober was zeer geslaagd en werd door 54 kinderen bezocht.
Er wordt verzocht de data voor de website en de verwijzing naar eigen facebook door te
geven aan de webmaster: webmaster.rucrea@gmail.com
B: Ruwaard Midzomerfestijn
Geen nieuws
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Begin december worden de kerstbomen weer geplaatst. De verlichting is nagekeken en waar
nodig hersteld. Zaterdag 12 december doet men mee met de kerstmarkt in de Iemhof en
Sterrebos.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat )
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.
3
Wagenaarstraat
Weinig activiteit
4
van Lennephof
Geen nieuws.
5
Staringstraat (oneven)
Geen nieuws.
5A
Staringstraat (even)
Er is een Halloweenfeest georganiseerd waar ongeveer 50 kinderen veel plezier aan hebben
beleefd.
6
Thorbeckestraat
Bewoners hebben samen een mozaik tafel gemaakt met het logo van de buurtgroep. Op 13
december gaat men samen kerststukjes maken en 16 december is er een kerstbrunch.
In januari Staat de nieuwjaarsborrel gepland en men doet weer mee met de Osse kwis.
7
Dassenburcht
Geen nieuws.
8
Staatsliedenbuurt
Geen informatie.
9
Gezellehof
Geen nieuws.
10
De Deel
Geen informatie.
11
Kempenearstraat
Geen informatie.
Gezien de opkomst is het de vraag hoe we de buurtinitiatieven beter in beeld kunnen krijgen.
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D: Voortgang “Huis van de Wijk”
Bart Hoes: een jaar lang zijn 14 studenten van Avans 8 uur per week actief voor de Ruwaard.
Iedere dinsdag komen ze vanaf 9 uur in het Huis van de Wijk samen om te kijken waar hun
inzet nodig is. Iedereen kan hier initiatieven kwijt of hulp vragen.
Er komen ongeveer 250 bezoekers per week in het Huis en er vinden 20 activiteiten plaats.
Vanuit het Huis komt er ook vraag om hulp van professionals. Omdat het eigenaarschap bij de
bezoekers ligt springen organisaties alleen in indien het echt nodig is. Er is binnen het Huis
wel behoefte aan een kartrekker. Er moeten wel goede afspraken gemaakt worden over
schoonmaak etc.
E: Kerstmarkt16 december.
Deze zal gehouden worden in D’n Iemhof en Sterrebos. Doormiddel van tenten zullen de
locaties met elkaar worden verbonden. Diverse partners werken hierbij samen.
8: Actieplan werving Wijkraad en Rucrea
Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest en zijn al wat mensen benaderd.
Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat deze geschikt is om lid te worden van de
Wijkraad of he5t bestuur van Rucrea neem dan contact met ons op.
Wij zullen deze mensen dan benaderen.
9. Partners aan het woord.
Peter Geerts Iemhof: Er is volop overleg met de gemeente over de nieuwbouw.
Ad Sterkens Brabant Wonen vraagt aandacht voor het project Theater van de Stad.
Bestuur van Rucea neemt hiervoor contact op met Lobke v.d. Sanden
Bart Hoes Ons-Welzijn deelt mee dat er op 10 november een dankavond is voor
mantelzorgers.
10. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Uit: De begroting voor 2018 is vastgesteld. Het budget van 2017 zal worden overschreden.
In 2018 zal tijdens het Midzomerfestijn weer een ballonvaart plaats vinden.
A.s. vrijdag is er overleg met SEC over de voortgang van Buurtsport. Het streven is om dit
voor minimaal 3 jaar te verlengen. De groenstrook langs de Heihoeksingel zal worden
aangepast. Er komt beplanting van minimaal 1 meter hoog en in het gras zullen perken met
bloemen aangelegd worden.
11. 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.
Er komt veel copy binnen. 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.
Veiligheid ??
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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CONCEPT Vergaderdata 2018 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.

Data Rucrea onder voorbehoud
i.v.m. thema avonden
Rucrea

19.30 uur
Iemhof

*********
6-feb
*********
3-apr
*********
5-jun
*********
28-aug
23-okt
*********
18-dec
geplande activiteiten in 2018

Wijkraa Rucrean
d
t
Rucreant
Rucreant
KopijNaar
19.30 inlevere bezorger Verschijningsdat
uur
n
s
um
vrijdagen woensdag
**
en
zaterdagen
Iemhof
** voor
12 uur
15-jan
5-jan
17-jan
20-jan
19-feb
9-feb
21-feb
24-feb
*******
**
9-mrt
21-mrt
24-mrt
16-apr
6-apr
18-apr
21-apr
14-mei
4-mei
16-mei
19-mei
18-jun
1-jun
13-jun
16-jun
******* juli/aug
start seizoen
**
vakantie
2018/2019
15-sep
10-sep
31-aug
12-sep
8-okt
28-sep
10-okt
13-okt
5-nov
26-okt
7-nov
10-nov
3-dec
30-nov
12-dec
15-dec
9/10 maart NL Doet
25 maart paaseieren zoeken
27 mei Rucrea fietstocht
13 juni Buitenspeeldag
23 en 24juni Midzomerfestijn
17 november workshopdag
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