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Verslag  RUCREA vergadering  dd. 4-2-2019  

 
 

Aanwezig: Kees van Vliet, Jose van Hooft, Erik Kuijvenhoven, Peter Krop, Gerda Haenen, 

Jan van Orsouw, Peggy Mulderij, Rinus de Jong, Marjet Strik, Els Mulders, Ed van Gessel, Paul 

van Boxtel. 
 

Afwezig met kennisgeving:  

Sandra de Veer, Niels de Lange, Rien van Boxtel, Peter Geerts, Geert Vos, Bart Hoes, Mariette 

van de Coevering, Elly Slegtenhorst en Mariska van Hoorn. 
 

1. Opening. 
 

Peter heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 28-08-2018 

Verslag akkoord. 
  

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 

Aanvraag voor bijdrage van € 500.- aan het Elzeneind festival op 17 augustus is toegekend. 

Op 23 september zal eer een extra thema-avond worden georganiseerd over Inbraakpreventie 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Akkoord 
  

5. Rondvraag. 

Geen vragen.  
 

6. Kascommissie ( verslag 2018 en benoeming nieuwe lid 2019 ) 

Jan van Orsouw en Johan Juurlink hebben de kas van Rucrea en Midzomerfestijn 

gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Jan is aftredend. Eric Kuyvenhoven zal hem vervangen.  
 

7: Buurtpreventie 

Er is veel animo en de groepen zijn veel op pad. Vorige week een dealer op heterdaad betrapt 

en door de politie gearresteerd. 

I.v.m. de inbraakgolf in de Beethovengaarde zal vrijdag a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur de 

politie in de buurt staan om met de bewoners in gesprek te gaan. Hier zal informatie worden 

gegeven over extra beveiligingsmaatregelen.   

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

 A: Jongerenwerk Ruwaard (JWR) 

De verhuizing naar D’r Iemhof bevalt heel goed. Er komen nu ook kinderen uit andere delen 

van de wijk. Op de laatste avond waren meer dan 50 kinderen aanwezig. 
 

B: Ruwaard Midzomerfestijn 

Men is op zoek naar vrijwilligers voor de bouwploeg.  

Op zaterdagmiddag zal er veel ruimte zijn voor de jeugd. In de avond heeft men een 

Ruwaard-pub-quiz gepland waar men in groepjes van 4 aan mee kan doen.. De plaatsen 

worden tijdens de vrijwilligersavond verloot. 

Het preuvenement verschuift naar de zondagmiddag. Ook is er op zondag weer een brunch en 

promotiemarkt. Bij goed weer zal op zondagavond een ballon opstijgen 

De plaatsen worden tijdens de vrijwilligersavond verloot. 
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C: Buurtgroepen en commissies  
 

De Dichtersbuurt: Er zijn veel vernielingen aangebracht aan de kerstbomen. Met veel moeite 

is het gelukt om de meesten weer te herstellen. In 2019 zullen er daarom minder bomen 

geplaatst worden. Ze komen waarschijnlijk ook op andere locaties te staan in de hoop dat 

vernieling uitblijft. Mocht het ook dit jaar weer uit de hand lopen dan is de kans zeer groot dat 

de bomen niet meer terugkomen in de wijk 

Het welkom bord in de Brederodestraat zal z.s.m. hersteld worden.  

( Erik) De kerstmarkt was een geslaagd evenement. Voor december 2019 wordt onderzocht of 

een samenwerking met  winkelcentrum Ruwert en Ministerhof mogelijk is. 
 

D: Voortgang “Ons Huis van de Wijk” 

Helaas is er geen reactie gekomen op de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. 
 

9: Thema-avonden. 

Dit jaar organiseren Wijkstichting en Wijkraad in het kader van Prettig Veilig Thuis samen 

met diverse partners een aantal thema-avonden. In het data overzicht onderaan dit verslag ziet 

u alle data en thema’s. De thema’s zijn nog onder voorbehoud. 

Ook bij de proeftuin staat preventie hoog op de agenda. Rucrea neemt deel in de 

preventiewerkgroep, vandaaruit worden verbindingen gelegd naar een groot aantal partners. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een actieplan waarin de speerpunten voor het komend jaar 

benoemd worden een aantal acties is al uitgezet, o.a. laaggeletterdheid en 

mantelzorgondersteuning. 

Op zaterdag 9 februari is er een themadag Mantelzorg in Ons huis van de Wijk 
 

 

10. Partners aan het woord. 

D’r Iemhof: Op 1 februari is de kwartiermaker gestart.  

De (voorlopige) planning van de verbouwing van D’r Iemhof is: 

- maart 2019: inloopavond voor gebruikers en bewoners. Informatief 

- september 2019: aanvang verbouwing 

- december 2020: oplevering en verhuizing 

Brabant Wonen: helaas niemand aanwezig 

Ons-Welzijn: helaas kon Bart niet aanwezig zijn i.v.m. andere vergadering. Ons-Welzijn: 

helaas kon Bart niet aanwezig zijn i.v.m. andere vergadering. Hem zal gevraagd worden om 

de volgende keer een terugkoppeling te geven van de vragen die in de vorige vergadering aan 

ONS welzijn gesteld zijn. 
 

11. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 

UIT: “Tiny Forest” loopt voorspoedig. In maart gaat men van start met de werkzaamheden. 

De werkzaamheden aan het Slowcare pad zijn i.v.m. de weersomstandigheden opgeschort.  

11. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 

UIT: “Tiny Forest” loopt voorspoedig. Op 11 maart gaat men van start met de 

werkzaamheden.  

De werkzaamheden aan het SlowCarePad zijn i.v.m. de weersomstandigheden opgeschort. 

Nieuwe datum 16 februari. 

Helaas heeft een van de wijkraadsleden besloten om zijn lidmaatschap te beëindigen. 

Rucrea zal in overleg met de wijkraad een nieuwe commissie samenstellen en op zoek gaan 

naar een nieuwe kandidaat. 

AAN: geen vragen 

 



           

                          Email: secretarisrucrea@gmail.com     

 

 

                      

3 

 

 

12. Communicatie en publiciteit 

Er is een start gemaakt met de digitale informatievoorziening d.m.v. een wijkplatform.  

Het moet de centrale ingang worden voor alle informatie over de wijk, dit alles onder vlag van 

 
Professionele organisaties willen graag aansluiten en waarschijnlijk zal ook de gemeente 

aansluiten. 

Een ontwerpgroep en testgroep zijn reeds gestart. Uitbreiding van deze groepen is gewenst, 

met name voor de testgroep zoekt men meer deelnemers. 

Informatie en aanmelden via secretarisrucrea@gmail.com. 
 

13. Afspraken volgende keer. 

Geen 
 

14. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. 

                         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 sept 

thema 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 workshop dag   

      14 april paaseieren zoeken  

   19 mei Rucrea fietstocht    

   12 juni Buitenspeeldag  

   29 en 30 juni Midzomerfestijn  

   28 september burendag  
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Onderwerpen Thema-avonden: onder voorbehoud 
 
18 februari  Zwerfvuil 
15 april   Armoede 
3 juni   Dementie 
9 september  De veranderende zorg 
23 september  Inbraak preventie 
4 november  Vuurwerk / Meld misdaad anoniem   
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