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   Secretariaat:  secretarisrucrea@gmail.com     
  
       Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 26-08-2014    
 
 

Aanwezig:  Kees van Vliet, Paul van Boxtel, Jan van Orsouw, Tonnie Wittenberg, Peter Krop, 
Harold van Oss,  Gerda Heanen, Ad van Workum, Rien van Boxtel, Mariette v.d. Coevering,  
Rinus de Jong, Ria Schreven, Frank van Lent 
 

Afwezig m.k.g.:   
Janet Govers, Willie Valkenburg, Diana v.d. Steen, 
 

1. Opening. 
 

Iedereen welkom, in het bijzonder Vera van Rooij cultuuraanjager van de Muzelinck. 
Punt 8 van de agenda zal als eerste behandeld worden. 
 

8. Vera van Rooij, Muzelinck 
 

Vera is sinds enkele maanden in dienst van de Muzelinck als Cultuuraanjager. 
De presentatie over Buurtcultuur is helder en maakt duidelijk wat dit voor u als wijkbewoner kan 
betekenen. Het advies is "Denk in oplossingen, niet in onmogelijkheden". 
De presentatie kunt u openen via de bijgesloten bijlage. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 08-07- 2014 
 

Akkoord.  
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 

Fietstocht: 7 september fietstocht langs mooie plekjes in Oss, georganiseerd door alle 
wijkstichtingen. Voor de Ruwaard is de Tuinderij van T 'OSSE het vertrek- en rustpunt. 
 

Rucrea zaal: Wij zijn verhuist naar het einde van de gang, aan de andere kant van Beter Thuis.  
De vergaderingen van Wijkraad en Rucrea zijn voorlopig in zaal 5. 
 

Opbouwwerker: Bart Hoes zal per 1 oktober Bert Vos opvolgen. 
 

Kako: Brief ontvangen i.v.m. het 50 jarig bestaan van Kako met het verzoek om dit samen te vieren. 
 

Nieuwe wijkraad: 20 september zal het profiel bekend zijn en in de vergadering van 14 oktober zal 
voor alle belangstellenden een presentatie worden gegeven zodat men weet wat de taken zijn en wat 
men van de raadsleden verwacht. In november zal de voordrachtscommissie gesprekken voeren met 
alle kandidaten. 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

 Zie punt 1. 
  

5. Rondvraag. 
 

Geen vragen. 
 

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

 A: Jongerenwerk 
 

De Deel: Het seizoen start weer op 20 september. 
 

 B: Midzomerfestijn 2015 
 

13 oktober de eerste bijeenkomst gepland.   

 C: Buurtgroepen en commissies 
 
 

 1 dichtersbuurt 
Prikactie gehouden en in oktober gaat men weer koken bij de Hulst. 
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 5 Staringstraat 
Tijdens Burendag, met BBQ en spellen, zal het verdere programma besproken worden. 
 7 Dassenburcht 
 

Tijdens Burendag gaat men onder leiding van de Dahliavereniging bloemschikken. 
 

 10 De Deel 
 

Dit jaar geen Burendag, begin september maakt men verdere afspraken. 
 

 3 Wagenaarstraat 
 

12 november opening corridor Wagenaarstraat / Verdistraat. 
I.o.m. SEC probeert men iedere woensdag iets te organiseren in de corridor. 
Er is bij Brabant Water een aanvraag gedaan voor een watertappunt, de gemeente ziet dit niet zitten. 
 

7.  Ruwaard / Rucrea 50 jaar 
 

De werkgroep is gestart en wil verbinding leggen en anderen bv. scholen, verenigingen en 
middenstand erbij betrekken. Men denkt na over een rode draad zodat er steeds aandacht is. 
N.a.v. de presentatie zal men Vera van Rooij uitnodigen om mee te denken over de mogelijkheden. 
Ideeën zijn welkom. 
 

9. Partners aan het woord. 
 

Geen opmerkingen. 
 

10. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
 

Uit:  In de vakantieperiode zijn de struiken in de Paganinistraat bij het winkelcentrum plotseling 
verdwenen. Gelukkig heeft men de struiken aan de overkant nog kunnen redden. 
 

De Joost v d Vondellaan zal fietsvriendelijk worden gemaakt door vrij liggende fietspaden. 
De middenberm zal smaller worden, de bomen zullen gekapt worden. 
De wijkraad wil een groenplan en niet alleen gras. De kosten worden voor het grootste deel 
gedragen door de provincie. 
 

6 oktober presentatie haalbaarheidsstudie terrein Elzeneindschool. 
 

Laatste nieuws: vanmiddag is bekend gemaakt dat wethouder Van Loon na de verkiezingen zal 
stoppen met zijn werkzaamheden. 
 

Verder geeft de wijkraadsvoorzitter de complimenten aan de organisatoren van het eerste 
Elzeneindfestival. 
  

10. Afspraken volgende keer. 
 

Presentatie voor kandidaatsleden nieuwe wijkraad. 
 

11. Sluiting  
Geplande vergaderingen 2014  
            

Wijkraad Ruwaard Aanleverdata kopij Rucreant Verschijningsdata Rucreant Vergaderdata AB 

Rucrea 

20 januari 14 januari 25 januari 28 januari 

17 februari 11 februari 22 februari *********** 

24 maart 11 maart 22 maart 18 maart 

28 april 8 april 19 april *********** 

26 mei 6 mei 17 mei 13 mei 

30 juni 3 juni 14 juni 8 juli 

 ********** ********** ********** 26 augustus 

8 september 9 september 20 september *********** 

6 oktober 7 oktober 18 oktober 14 oktober 

10 november 4 november 15 november *********** 

8 december 9 december 20 december 2 december 
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