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Verslag RUCREA vergadering dd. 06-02-2018
Aanwezig: Johan Juurlink, Peter Krop, Rien van Boxtel, Kees van Vliet, Jan v. Orsouw,
Ed van Gessel, Bart Hoes, Ad Bloemers, Kees van Vliet, Ad van Workum, Ria Liebregts,
Geert Vos, Gerda Haenen. Paul van Boxtel. Cor Veroude ( gedeeltelijk )
Afwezig m.k.g.: Janet Govers, Rinus de Jong, Bart Bakker, Sandra de Veer, Niels de Lange,
Fred van Tongeren, Frank van Lent, Betsy Strooper, Mariette van de Coevering, Peter Geerts,
Diana v.d. Steen, Ad Sterkens, Rinus de Jong,
1. Opening.
Peter heet iedereen van harte welkom. Speciaal de 2 nieuwe aspirant leden van het Rucrea
bestuur, Gerda Haenen en Nico Broers
2. Verslag vorige vergadering dd. 31-10-2017
Akkoord.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken
Mededelingen:
- Per 1 maart zal onze huidige wijkcoördinator, Frank van Lent, onze wijk verlaten.
- Peggy Mulderij zal hem opvolgen.
Niels de Lange is benoemd tot wijkagent in de Ruwaard.
Bestuur van D’n Iemhof, Wijkraad en Wijkstichting hebben het initiatief genomen om een
gezamenlijk beleidsplan op te stellen. Dit om de samenwerking te versterken.
4. Vaststellen Agenda.
Bij punt 10 moet Ons-Welzijn toegevoegd worden.
5. Rondvraag.
Geen vragen.
6. Brandpreventiedag 4 april
Rucrea organiseert in samenwerking met: Brabant Zorg, Brabant Wonen, Ons-Welzijn,
Rode Kruis, KBO, Mooiland en Brandweer diverse themadagen.
Dit in het kader van Veilig Thuis. Hierin zal veiligheid thuis, maar ook veiligheid in het
algemeen, de aandacht krijgen.
De eerste dag staat gepland op 4 april. Dan zal de brandweer een presentatie verzorgen over
brandveiligheid. In oktober besteden we in samenwerking met onze wijkagenten aandacht aan
inbraakpreventie.
7. Terugblik Kerstmarkt, presentatie Domotica en Workshopdag
De 1e kerstmarkt die door D’n Iemhof en de Spil werd georganiseerd mag een succes
genoemd worden. Wel zijn er hier en daar, bij een volgende editie, wat aanpassingen nodig.
Domotica: Cor Veroude gaf een mooie presentatie en liet zien wat de mogelijkheden zijn.
De aanwezigen vonden het een interessant onderwerp maar men vraagt zich af hoe het verder
bij de wijkbewoners komt.
Workshopdag: Op 18 november deden ongeveer 85 mensen mee , waarvan ca. 1/3 voor de
eerste keer deelnam. 40 personen volgden zelfs twee workshops.
-

-

-
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Peter trekt zich terug uit de werkgroep. De werkgroep zal vanaf dit jaar zelfstandig de
jaarlijkse workshopdag organiseren.
Volgende workshopdag is 17 november 2018.
8. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
Er komen gemiddeld ongeveer 35 kinderen per avond.
Aan de Halloweenavond deden ongeveer 50 kinderen mee.
17 februari: afterparty carnaval, 17 maart playbackshow
B: Ruwaard Midzomerfestijn
Het Sebastiaan Gilde organiseert in dit weekend op zondag hun kringdag. Gedurende de dag
zullen 10 a 12 gilden onderling wedstrijden houden. Ze maken die dag gebruik van de
faciliteiten van het Midzomerfestijn.
Het fietsen voor een goed doel komt dit jaar te vervallen.
Op zaterdagavond zal bij goede weersomstandigheden een ballon met 8 vrijwilligers de lucht
in gaan. De winnaars worden tijdens de besloten vrijwilligersavond bekend gemaakt.
Tijdens de informatieavond voor vrijwilligers hebben zich weer nieuwe mensen aangemeld.
Ook hebben velen aangegeven dat ze ook graag bij de voorbereidingen willen helpen.
Via MDO-proeftuin proberen we meer structuur te brengen in de financiën en de
communicatie.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Kerstverlichting verwijderd en helaas was er hier en daar weer wat vernield.
Samen met D’n Iemhof en Sterrebos de kerstmarkt georganiseerd.
Ook heeft men met enkele mensen bij een buurtgenoot een grote boom uit de tuin verwijderd.
Samen met politie en Schrijverskwartier heeft men een inbraakpreventie ronde door de wijk
gemaakt. Hierbij werden veel slordigheden van bewoners geconstateerd. Meer dan 20 auto’s
waren niet afgesloten en een werd aangetroffen met de sleutels er op. Ook waren veel poorten,
schuren en deuren niet afgesloten. Veel bewoners zijn hierop geattendeerd.
Onze wijkagent is geschrokken van de nonchalance van de bewoners terwijl het aantal
inbraken hoog is in de wijk.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat )
Men doet mee aan NL Doet en wil de buurt opknappen. Ook gaat men een
inbraakpreventiegroep oprichten.
3
Wagenaarstraat
Weinig activiteit
4
van Lennephof
Tijdens de jaarvergadering bleek dat er minder leden zijn en dat er weinig animo is voor de
georganiseerde uitjes etc. Er is alleen belangstelling voor de Burendag, NL Doet en de
nieuwjaarsborrel. Er is besloten om ook dit jaar tijdens NL Doet weer in actie te komen voor
Slowe Care.
5
Staringstraat (oneven)
Geen nieuws.
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5A
Staringstraat (even)
Helaas niemand aanwezig.
6
Thorbeckestraat
Helaas is er i.v.m. ziekte niemand aanwezig.
7
Dassenburcht
Hier gaat men zitelementen maken in Ons Huis van de Wijk en deze worden in het Woud
geplaatst. Men probeert dit jaar ook weer iets te organiseren voor de Buitenspeeldag en de
Burendag.
8
Staatsliedenbuurt
Geen informatie.
9
Gezellehof
Geen nieuws.
10
De Deel
Bij deelname aan de Osse kwis op plaats 104 geëindigd. Verder geen nieuws.
11
Kempenearstraat
Geen informatie.
D: Voortgang “Ons Huis van de Wijk”
Helaas niemand aanwezig.
9: Actieplan werving Wijkraad en Rucrea
Op 23 januari was er een informatieavond voor geïnteresseerden
Diverse mensen hebben zich aangemeld voor Wijkraad en Wijkstichting.
13 en 14 maart zijn de gesprekken met de kandidaten voor Wijkraad met de commissie
gepland. Daarna zal Rucrea de nieuwe leden voordragen bij het college van B&W.
10. Partners aan het woord.
D’n Iemhof: Cor Veroude presenteert de laatste stand van zaken betreffende de Nieuwe
Iemhof. Nadat de vorige plannen niet haalbaar bleken was het lang stil. Na vragen van het
bestuur kwam de gemeente met nieuwe plannen. Cor laat deze zien en geeft tekst en uitleg.
Het is een eerste tekening waarin zeker nog wel wat gewijzigd moet worden. Ook is het nog
maar de vraag of dit financieel wel haalbaar is. Donderdag 8 februari overlegt het bestuur met
gemeente en Brabant Wonen. Na doorberekening zal het plan weer besproken worden met
alle belanghebbenden.
Brabant Wonen: Ad van Workum legt uit dat de inschrijving bij Brabant Wonen gaat
veranderen. Men gaat van woonduur naar inschrijfduur. Het is dus raadzaam dat iedereen die
in de toekomst wil verhuizen zich voor 1 juni 2018 inschrijft, alleen dan blijft de tot nu toe
opgebouwde woonduur in takt.
Ons-Welzijn: Bart Hoes deelt mee dat het kantoor weer terug is in het Anton Jurgenshuis.
Proeftuin is vanaf nu gekoppeld aan
Er is overleg met SEC en Interzorg i.v.m. promotie van b.v. bewegen.
Vanaf maart is er op woensdag een inloopspreekuur waar bewoners vragen kunnen stellen aan
SEC etc.
Hij stelt ook voor om samenwerking te zoeken met professionals i.v.m. de organisatie van
themadagen.
11. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
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Uit: Buurtsport gaat weer van start. SEC heeft goede contacten met scholen en verenigingen.
Zij gaan i.s.m. GGD bewegen stimuleren. Voor 2018 is de financiering zeker gesteld door de
Wijkraad en Brabant Wonen
Langs de Heihoeksingel is de beplanting aangepast. Er zijn ook planten gezet die extra veel
CO2 opnemen.
Op zaterdag 24 februari zal, in de Meteoor om 14.00 uur, het project Over en Weer worden
afgesloten met de presentatie van een boekje.
Aan: Johan vraagt hoe de Wijkraad gaat meewerken aan de wet: bewegen voor mensen met
een handicap”.
12. Communicatie en publiciteit
Op 16 januari was er een bijeenkomst van de communicatiegroep van Rucrea. Bart Bakker
was te gast en zette de opzet van de proeftuin goed uiteen. Hij benadrukte de samenwerking
met Wij(k)deruwaard waarin goede communicatie essentieel is.
Met professionals is besloten een bewonersgroep te starten die de wensen e.d. inventariseert,
formuleert en inhoud geeft van bewonerszijde.
Daarnaast een werkgroep van professionele communicatiemedewerkers die hetzelfde doet
voor de professionele kant.
Hierbij zal de nog op te stellen basisnotitie, waarin aangegeven zal worden waar het om draait
in communicatie, als uitgangspunt worden genomen, Hierdoor zal spraakverwarring worden
voorkomen.
Op redelijke termijn zal er gestart worden met deze groep waarbij de samenstelling zo divers
mogelijk moet zijn.
Omdat Rucrea vanaf het begin een duidelijke initiatierol heeft zal Rucrea voorlopig mee
sturing geven aan dit geheel. De “lead” is bij de wijk, input door alle deelnemende partijen.
13. Afspraken volgende keer.
Veiligheid ??
14. 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
Wijkraad Rucreant Rucreant
Rucreant
Naar
19.30
Kopijbezorger Verschijningsdatu
19.30 uur
uur
inleveren
s
m
vrijdagen* woensdage
*
n
zaterdagen
Iemhof
Iemhof
** voor 12
uur
*********
15-jan
5-jan
17-jan
20-jan
6-feb
19-feb
9-feb
21-feb
24-feb
********
*********
*
9-mrt
21-mrt
24-mrt
4 april brandveiligheid
16-apr
6-apr
18-apr
21-apr
*********
14-mei
4-mei
16-mei
19-mei
5-jun
18-jun
25-mei
13-jun
16-jun
******** juli/aug
start seizoen
*********
*
vakantie
2018/2019
15-sep
28-aug
10-sep
31-aug
12-sep
23-okt
8-okt
28-sep
10-okt
13-okt
*********
5-nov
26-okt
7-nov
10-nov
18-dec
3-dec
30-nov
12-dec
15-dec
geplande activiteiten in 2018

9/10 maart NL Doet
25 maart paaseieren zoeken
27 mei Rucrea fietstocht
13 juni Buitenspeeldag
23 en 24juni Midzomerfestijn
17 november workshop dag

LET OP:

In oktober organiseren wij een inbraakpreventie dag, info via de Rucreant
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