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Verslag RUCREA vergadering dd. 05-06-2018 juni
Aanwezig: Johan Juurlink, Ed van Gessel, ad Bolwerk, Theo van Herpen, Ad Bloemers,
Kees van Vliet, Jaap pannenkoek, Erik-jan v d Griend, Piet Jacobs, Mariette van de
Coevering, Diny van Bakel, Jeanne Liebregts, Jose van Hoofd, Peggy Mulderij, John de Man,
Els Mulders, Gertruud Verbruggen, Anne-Marie de Man,
1. Opening.
Kees zit deze vergadering i.v.m. afwezigheid van Peter voor en heet iedereen van harte
welkom.
2. Verslag vorige vergadering dd. 06-02-2018 februari
Akkoord.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Buitenspeeldag: 13 juni, hieraan doen 5 straten mee . Deze krijgen van Rucrea een financiële
bijdrage en Albert Heijn zorgt voor een traktatie. Een delegatie van gemeente, Wijkraad en
Rucrea zal alle staren tijdens deze dag bezoeken.
Privacy wet: Wijkraad, D’n Iemhof en Rucrea kijken hoe ze hierin samen kunnen werken.
Gebiedsgericht werken: In deze nota heeft de gemeente alleen rekening gehouden met de
Wijkraad en niet met de Wijkstichting. Els en Rinus hebben namens deze partijen
ingesproken en de mening van Wijkraad en Wijkstichting goed onder woorden gebracht bij de
gemeenteraad. Hopelijk kunnen we hiermee de raad ertoe bewegen om de Wijkstichting niet
buiten te sluiten zodat de optimale samenwerking die er in de Ruwaard op alle fronten is blijft
bestaan. In de Ruwaard werkt dit al jaren naar volle tevredenheid en werpt zijn vruchten af.
Midzomerfestijn: op 23 en 24 juni, dit jaar maakt ook het Gilde gebruik van de
accommodatie. Vrijdag 22 juni is de jaarlijkse dankavond voor onze vrijwilligers.
Fietstocht: het aantal deelnemers was dit jaar 68 en ze kwamen op 2 na allemaal weer droog
in de Deel aan. Ook dit jaar ontbraken de jongeren uit de wijk.
Wie heeft er een idee hoe we deze er toe kunnen bewegen om ook mee te doen ?
Laat het weten s.v.p.
4. Vaststellen Agenda.
Toevoegen punt 6A: Buurtpreventie.
5. Rondvraag.
Geen vragen.
6. Evaluatie Brandpreventie dag 4 april
Op 4 april werd in samenwerking met: Brabant Zorg, Brabant Wonen, Ons-Welzijn,
Rode Kruis, KBO, Mooiland en Brandweer deze dag georganiseerd.
Bewoners waren s’ middags en ’s avonds welkom in D’n Iemhof. De opkomst was goed.
De brandweer gaf goede voorlichting over de veiligheid in huis en wat je zelf kunt doen om
brand te voorkomen.
Indien er buurt- of bewonersgroepen zelf een dag willen organiseren dan is de brandweer
bereid om dit te verzorgen. U moet zelf wel een locatie regelen.
Heeft u interesse neem dan contact op met Rucrea.
-
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6A: Buurtpreventie
Gertruud brengt de Whatts-app groepen onder de aandacht. Men is deze aan het opstarten in
diverse buurten en wil deze uitrollen over de gehele Ruwaard. Hoe meer deelnemers hoe beter
de preventie, dus doe allemaal mee en meld u aan.
De sturing zal vanuit de politie gebeuren.
7. Van Gas Los
Deze kreet lezen en horen we de laatste tijd veel. De overheid wil dat wij in de toekomst geen
gas meer gebruiken maar overgaan op alternatieve bronnen.
De heer Cor Veroude heeft deze avond alle mogelijkheden duidelijk op een rij gezet.
Hij heeft hierbij de voor- en nadelen goed in beeld gebracht.
De conclusie is dat er nog veel werk te doen is. Vooral op isolatie gebied.
Zonder goede isolatie is het bijna niet mogelijk om Van Gas Los te komen.
Wij danken Cor bij deze voor de duidelijke presentatie.
8. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
Helaas niemand aanwezig.
B: Ruwaard Midzomerfestijn
Het Sebastiaan Gilde organiseert in dit weekend op zondag hun kringdag. Gedurende de dag
zullen 12 a 14 gilden onderling wedstrijden houden. Ze maken die dag gebruik van de
faciliteiten van het Midzomerfestijn.
Op zaterdagavond zal bij goede weersomstandigheden een ballon met 8 vrijwilligers de lucht
in gaan. De winnaars worden tijdens de besloten vrijwilligersavond bekend gemaakt.
Toekomst: omdat het steeds moeilijker is om de financiën rond te krijgen is men gestart met
“de vrienden van het Midzomerfestijn”
Men roept bewoners op om hiervan lid te worden.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Geen bijzonderheden.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat )
De bomen op de schuttingen zijn hersteld.
3
Wagenaarstraat
Weinig activiteit
4
van Lennephof
Op 9 juni zal het boerderijtje geschilderd worden. Tijdens NL Doet werd dit schoongemaakt
en nu het droog is kan er geschilderd worden. De dag daarna is er een rommelmarkt.
5
Staringstraat (oneven)
Geen nieuws.
5A
Staringstraat (even)
Geen nieuws.
6
Thorbeckestraat
Geen nieuws.
7
Dassenburcht
Voorbereiding Burendag
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8
Staatsliedenbuurt
Geen informatie.
9
Gezellehof
De jaarlijkse BBQ is weer in aantocht. De buurt is op bezoek geweest bij Slowe Care.
Slowe Care haalt ook hier lege flessen op.
10
De Deel
Geen nieuws..
11
Kempenearstraat
Geen informatie.
D: Voortgang “Ons Huis van de Wijk”
De tuin zal opgeknapt worden en de kweekbakken zijn op hoogte gebracht.
9: Actieplan werving Wijkraad en Rucrea
De Wijkraad is compleet. De commissie heeft een keuze gemaakt uit de beschikbare
kandidaten en Rucrea heeft deze voorgedragen aan het college.
Wijkstichting Rucrea heeft nog behoefte aan enkele bestuursleden.
Heeft u belangstelling en wilt u zich inzetten voor de Ruwaard neem dan even contact met
ons op voor een vrijblijvend gesprek.
10. Partners aan het woord.
Helaas konden onze partners vanavond niet aanwezig zijn.
11. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Uit: Er is een DUO fiets beschikbaar gesteld door de gemeente.
Deze fiets is voor alle bewoners beschikbaar en kan geleend worden via de Sterrebos.
U kunt hiervoor contact opnemen met Sonja Havens.
Aan: geen vragen
12. Communicatie en publiciteit
Rucrea neemt deel aan het bewonersplatform. Dit zal waarschijnlijk via de site
www.wijkderuwaard.nl beschikbaar komen.
Er is overleg met de gemeente hierover. De gemeente wil meer contact met de bewoners en
daarvoor o.a. dit platform gaan gebruiken.
Na de vakantie hopen wij hierover meer nieuws te hebben.
13. Afspraken volgende keer.
Geen
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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CONCEPT Vergaderdata 2018 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in d’n 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 i.v.m. preventiedag
vervalt deze misschien
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:

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