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Verslag  RUCREA vergadering  dd. 28-08-2018 augustus   
 
Aanwezig: Johan Juurlink,  
Kees van Vliet, Mariette van de Coevering, Jose van Hoofd, Peter Geerts, 
Rien van Boxtel, Jan van Orsouw, Erik Kuijvenhoven, Geert Vos, Bart Hoes, Gerda Heanen, 
Peter Krop, Rinus de Jong, Kees van Vliet. 
 
Afwezig met kennisgeving: Peggy Mulderij, Gertruud Verbruggen, Sandra de Veer, 
Janet Govers. 
 
1. Opening. 
 

Peter heet iedereen van harte welkom. Na deze lange warme zomer nemen we de draad weer 
op 

2. Verslag vorige vergadering dd. 05-06-2018 juni 
 

Op taalfoutje na akkoord. 
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
Privacy wet:  
AVG: overleg  
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Deel Punt 10, Iemhof na de rondvraag bespreken. 
  

5. Rondvraag. 
Geen vragen.  
 

6. Inbraak preventie dag 24 oktober 
Op dit moment is deze datum nog niet definitief vastgelegd. 
Wij wachten nog op een bevestiging van het CCV. 
Op 24 oktober willen wij in samenwerking met: Brabant Zorg, Brabant Wonen, Ons-Welzijn,  
Rode Kruis, KBO, Mooiland, Brandweer en CCV deze dag organiseren. 
’s-Middags zal voorlichting gegeven worden over de babbeltruc, dit is vooral op ouderen 
gericht. ’s-Avonds zal er algemene voorlichting worden gegeven over inbraakpreventie. 
Bij beide onderwerpen zal besproken worden hoe u dit kunt voorkomen en waar u alert op 
moet zijn. 
 
7: Buurtpreventie 
Voor de Whatts-app groepen hebben zich ongeveer 200 bewoners aangemeld. De bijeenkomst 
voor de preventiegroepen is goed bezocht. onder de aandacht. Er hebben zich al ongeveer 60 
bewoners aangemeld om mee te lopen, het aantal per wijk is heel verschillend.  
Alle deelnemers krijgen een cursus voor ze op pad gaan. In oktober gaat men van start. 
 

8. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).   

 A: Jongerenwerk 
Seizoen is goed afgesloten. Met ingang van het nieuwe seizoen verhuist men naar 
 D’n Iemhof.   
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B: Ruwaard Midzomerfestijn 
Het was een mooi weekend, jammer dat de samenwerking met  het Sebastiaan Gilde soms 
problematisch verliep. In 2019 zal het festijn gehouden worden op 29 en 30 juni. 
Samenwerking met andere organisaties is altijd welkom. 
 

C: Buurtgroepen en commissies  
 

 1 Dichtersbuurt 
Opruimen gaat weer van start.   

 2 Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat ) 
Men werkt aan het slowpad. Het Slowpad is het oude schoolpad vanaf de Da Costastraat 
naar Slowcare. 
 

 3 Wagenaarstraat 
Willen graag borden voor een woonerf. Kinderen ontwerpen dit bord. 
 

4 van Lennephof 
 De rommelmarkt werd aardig bezocht. De voorbereidingen voor burendag zijn gestart. 
 5 Staringstraat (oneven) 
Geen nieuws. 

 5A Staringstraat (even)  
Geen nieuws. 
 6  Thorbeckestraat 
Geen nieuws. 
 7 Dassenburcht 
Voorbereiding Burendag, Milieustraat, Halloween. Ook wil men verkeersborden ( poppen ) 
plaatsen i.v.m. de snelheid. 
 8  Staatsliedenbuurt 
Informatie Buurtkracht staat gepland. 

9 Gezellehof 
De jaarlijkse BBQ was weer geslaagd en de opkomst was groot. Er is veel onrust over de 
rattenplaag. Men roept iedereen op om dit onder de aandacht te brengen bij de gemeente. 
 10 De Deel 
Geen nieuws. 

 11  Kempenearstraat 
Geen informatie. 
D: Voortgang “Ons Huis van de Wijk” 
Geen nieuws. 
9: Kascommissie. 
De boeken van Rucrea en Midzomerfestijn zijn akkoord bevonden. 
Jan van Orsouw en Johan Juurlink zullen deze taak het komend seizoen op zich nemen. 
 

10. Partners aan het woord. 
Brabant Wonen: het gerucht gaat dat men de wijkpunten wil sluiten. Bart neemt aktie. 
Noot: er is geen sprake van sluiting, BrWo stelt nog wel de ruimte beschikbaar maar zal niet 
meer faciliteren. 
Ons-Welzijn: starten met wijkspreekuren in Ons huis van de wijk en in D’n Iemhof. 
D’n Iemhof: op dit moment weinig concreet. Er is een intentieovereenkomst opgesteld maar 
deze is nog biet getekend. College moet financiering nog goed keuren. 
Wijkraad en wijkstichting zullen nog gebruik maken van het inspreekrecht op 6 september. 
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11. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
Uit: enkele leden zijn op bezoek geweest bij Fatality. In de komende openbaar vergadering zal 
de evaluatie plaats vinden.  
Oss neemt deel aan het nationale jeugdontbijt. Ongeveer 100 kinderen krijgen een gezond 
ontbijt aangeboden door Ecoplaze en gemeente. 
Aan: geen vragen 
 

12. Communicatie en publiciteit 
Redactie Rucreant is op zoek naar vrijwilligers die b.v. stukjes willen schrijven en interviews 
willen afnemen. Veder iemand om ingezonden stukjes te corrigeren en in te korten.  
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. 
 

13. Afspraken volgende keer. 
Geen 
 

14. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 
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                         Vergaderdata en verschijningsdata Rucreant 2019 

                     Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.   

           

 Rucrea Wijkraad Rucreant Rucreant Rucreant  

19.30 uur 19.30 uur Kopij-inleveren Naar bezorgers Verschijningsdatum  

Iemhof Iemhof vrijdagen** woensdagen zaterdagen  

    ** voor 12 uur      

********* 21-jan 4-jan 16-jan 19-jan  

4-feb 18 febr thema 1-feb 13-feb 16-feb  

********* 18-mrt 1-mrt 13-mrt 16-mrt  

1-apr 15 apr thema 29-mrt 10-apr 13-apr  

********* 27-mei 10-mei 22-mei 25-mei  

3-juni 
thema 24-jun 7-jun 19-jun 22-jun 

 

           

********* ********* juli/aug vakantie   start seizoen 2019/2020  

23-sep 9 sept thema 30-aug 11-sep 14-sep  

********* 7-okt 27-sep 9-okt 12-okt  

25-nov 4 nov thema 25-okt 6-nov 9-nov  

********* 9-dec 29-nov 11-dec 14-dec  

     
 

geplande activiteiten in 2019  15/16 maart NL Doet 

   23 maart workshopdag   

      14 april paaseieren zoeken  

   19 mei Rucrea fietstocht    

   12 juni Buitenspeeldag  

   29 en 30 juni Midzomerfestijn  

   22 september burendag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


