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Beste heer, mevrouw, 

 

Met deze brief nodig ik u uit om kennis te nemen van het ontwerpplan voor de herinrichting van de 

Rondweg Brukske. U ontvangt deze uitnodiging vanuit een samenwerking tussen de gemeente 

Venray, het wijkplatform Brukske en een groep bewoners uit de directe omgeving van de Rondweg. 

Met elkaar vormen we de “werkgroep Rondweg Brukske” en hebben we ons bezig gehouden 

met de planvorming voor de aanstaande herinrichting van deze Rondweg. Op het kaartje dat aan 

deze brief is toegevoegd, kunt u zien om welk deel van de Rondweg het gaat. 

 

Aanleiding: 

De redenen om te komen tot het project “Herinrichting Rondweg Brukske” zijn: 

• de onderhoudstoestand van de asfaltverharding van de weg is slecht; 

• wens tot het aanleggen van een separaat regenwaterriool onder de Rondweg om problemen 

met (overtollig) regenwater in de toekomst te voorkomen; 

• maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid, zo wordt bijvoorbeeld het centrale deel 

van de Rondweg ingericht als een 30 km/uur gebied. 

 

Presentatie van het ontwerpplan 

De werkgroep wil graag aan alle buurtbewoners laten zien welke maatregelen zijn bedacht om 

invulling te geven aan bovenstaande punten. U kunt het ontwerpplan vanaf zaterdag 18 maart 

2017 op de volgende manieren inzien: 

1.) Via de website www.brukske.nl onder het hoofdstuk “Rondweg Brukske”. 

2.) Het ontwerpplan is tijdens openingstijden te bekijken in de hal van het Multi Functioneel   

  Centrum (MFC) Brukske. Het adres hiervan is Kiosk 5. 

 

Hoe kunt u reageren? 

In de periode van zaterdag 18 maart tot en met zaterdag 15 april 2017 bestaat de mogelijkheid 

om uw mening te geven over het ontwerpplan. Dat kan op de volgende manieren: 
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a.)  Op de website www.brukske.nl treft u onder het hoofdstuk “Rondweg Brukske“ een 

 contactformulier aan dat u na invullen direct via de website kunt inzenden. 

b.)  In het MFC Brukske door het invullen van een (papieren) contactformulier dat u nabij de  

 ontwerptekening kunt vinden. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de persoon die 

 achter de bar staat in het gedeelte van het MFC waar het wijkcentrum is gevestigd. 

c.)  Door te komen naar de inloopavond die wordt georganiseerd in het MFC Brukske op 

 maandag 3 april 2017. De inloopavond duurt van 19.30 – 21.30 uur. In deze periode kunt u 

 binnenlopen in het MFC Brukske, het ontwerpplan bekijken en uw eventuele vragen of 

 opmerkingen bespreken met de aanwezige leden van de werkgroep of medewerkers van de 

 gemeente. 

 

Na zaterdag 15 april 2017 zal de werkgroep alle binnengekomen reacties bekijken, afwegen en al 

dan niet verwerken in het ontwerpplan. Alle personen die een reactie hebben ingediend (voorzien 

van volledige contactgegevens), krijgen een antwoord. 

Er zijn voor de werkgroep een drietal mogelijkheden hoe om te gaan met een binnengekomen 

reactie: 

1.)  De reactie (het verzoek) wordt gehonoreerd en kan in het kader van het project herinrichting 

 Rondweg Brukske worden opgepakt of uitgevoerd. 

2.)  Het verzoek kan (mogelijk) worden gehonoreerd maar niet binnen de kaders van het project. 

 Aangegeven zal worden wat er met het verzoek wordt gedaan. 

3.)  Het verzoek wordt (beargumenteerd) afgewezen. 

 

Reacties die de werkgroep in het ontwerpplan wil verwerken, zullen onderdeel van dit plan worden. 

Dit leidt tot het zogenaamde “definitief ontwerp”, het eindproduct van de planvorming, dat ook 

daadwerkelijk gerealiseerd (uitgevoerd) zal worden. Volgens de huidige planning kan de uitvoering 

eind 2017 starten. Nadere informatie hierover ontvangt u in een later stadium. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling! 

 

Mede namens de werkgroep Rondweg Brukske 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John Drabbels 

Projectleider. 

 

Vanwege de automatische opmaak, is deze brief niet ondertekend 
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