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Voorwoord en tevens Noodkreet
u, inwoners van Brukske, voorzien van informatie uit en over de wijk
door leden van Aktiviteitenvereniging Brukske Aktief (AvBA).
Een nieuw tijdperk is aangebroken: met het verstrijken van de jaren zijn er
diverse communicatiekanalen bijgekomen, denk hierbij aan internet,
facebook, twitter enz.
Door het aflopen van het contract van de printer waarmee de INFO werd
afgedrukt kwam er een mooi moment om te kijken of het anders (en
goedkoper) kon. En dat kan!
Door werkgroep Communicatie Brukske Ontmoet, ComBO werden plannen
gemaakt om onder een ander naam 6 keer per jaar een wijkblad uit te
brengen dat vooral vooruitblikt op activiteiten die gaan komen en
verdiepingsartikelen plaatst over markante en/of interessante personen of
onderwerpen uit de wijk.
Jammer genoeg heeft een groot deel van de vrijwilligers die het boekje
maakten en bezorgden besloten om te stoppen met hun werkzaamheden.
Hierdoor is de toekomst van een wijkblad voor en over Brukske erg
onzeker!
Daarom een dringend beroep op u als wijkbewoner om werkgroep ComBO
te helpen bij het uitbrengen van een wijkblad.
Wilt u ook dat er een wijkblad blijft bestaan voor Brukske? Meldt u dan aan
via combo@brukske.nl om te helpen bij het maken en/of rondbrengen.
!!!!!

Elke laatste zaterdag van de maand kunt u uw oud papier aan de
straat zetten. Omdat de laatste ophaalronde van 2016 op
oudejaarsdag is het volgende verzoek:

Graag u oud papier op zaterdag 31 december al
vóór 9:30 uur buiten zetten.
Let op! Papier waar ander afval tussen zit kan niet worden meegenomen.
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College van B&W op bezoek in het Brukske
Het college van B&W van de gemeente Venray was de maandagavond van
21 november op werkbezoek tijdens de vergadering van het Wijkplatform
Brukske. Burgemeester Hans Gilissen en drie van de wethouders, Martijn
van der Putten, Jan Loonen en Lucien Peeters kwamen persoonlijk
polshoogte nemen van wat er zo leeft in onze wijk.
Een van de vragen die zij stelden was, van welke initiatieven in de wijk de
aanwezigen warm van werden. Daarop werd natuurlijk van alles genoemd,
zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse multi-culturele maaltijd, de Sinterklaasvieringen,
alle koffie- kook- en knutselgroepjes. De burgemeester gaf aan dat hij vooral
warm werd van het Brukske zelf. Het is een wijk waar altijd veel te doen is en
de bewoners erg actief zijn. Brukske bruist echt.
Minder geld
Zorgen werden er natuurlijk ook geuit. Er is nu minder geld beschikbaar,
waardoor veel kleine initiatieven in de knel komen. Het vergt een andere manier
van denken. Mensen moeten nog leren niet af te wachten, maar zelf op zoek te
gaan naar geld en andere middelen en ook durven doen. Het wijkplatform geeft
wel aan dat door te veel regelgeving de spontaniteit om dingen te organiseren
soms lastig is.
Woningaanbod
Vergrijzing wordt op dit moment nog niet als een probleem ervaren in de wijk.
Tenslotte zijn veel van de ouderen vrijwilliger, omdat zij de meeste tijd hebben.
Toch zal het woningaanbod in het Brukske aangepast moeten worden. Nu zijn
het bijna uitsluitend gezinswoningen, terwijl de vraag naar kleinere
wooneenheden groter zal worden. Dit past ook in de nieuwe lokale woonvisie.
Probleem is wel dat nieuwbouw en verbouwde woningen vaak te duur zijn voor
de bewoners van deze wijk.
Winkelcentrum
Gelukkig zijn de onderhandelingen over het nieuwe winkelcentrum Brukske nu
rond en zou er gestart kunnen worden. Er zal naast de twee grote
supermarkten Jumbo en Lidl plaats blijven voor kleine winkels, maar minder
dan oorspronkelijk gepland was. Voor kleine winkeliers kan de huurprijs te hoog
uitvallen. Die onderhandelingen lopen nog.
Er kwam natuurlijk nog wel meer aan bod. Het college prees vooral de
geestdrift van de mensen die zich voor de wijk inzetten.
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Kids Brukske willen voetballen en schommelen
Veel kinderen en hun ouders kwamen op 6 oktober naar de bijeenkomst
op het Zwarte pad om te praten over de speelvoorzieningen in hun buurt binnen de ring Brukske. Ze willen vooral voetballen en schommelen.
De helft van de speeltoestellen op de vijf aanwezige speelvoorzieningen in hun
buurt, Brukske 1 - moet binnen drie jaar worden vervangen. De financiële
middelen daarvoor ontbreken echter. Daarom is er een plan gemaakt om de vijf
speeltuinen op te ruimen en hiervoor twee nieuwe te realiseren, centraal aan
het Zwarte pad. Hiermee wordt het speelaanbod zoveel mogelijk gehandhaafd.
Zo wordt bovendien een speellint gecreëerd en kunnen de kinderen elkaar meer
ontmoeten.
In de oude speeltuinen staan nu vaak dezelfde toestellen. Om de wensen van
de kinderen te peilen, mochten zij post-its plakken bij hun eigen voorkeuren.
Daardoor is inzichtelijk geworden welke activiteiten populair zijn. Voetballen en
schommelen kwamen daaruit als favoriet naar voren. Deze wensen worden
verwerkt in de plannen. Met de realisatie van de nieuwe speeltuinen wordt nog
dit jaar gestart.
Plannen nieuwe speelvoorzieningen klaar!
Inmiddels zijn de plannen voor de nieuwe speelvoorzieningen binnen de ring
Brukske nu klaar om uitgevoerd te worden. Tijdens de buurtbijeenkomst heeft
een groot aantal kinderen uit onze buurt meegedacht over de nieuwe
speelvoorzieningen in onze wijk. Dit heeft geresulteerd in een mooi plan dat
binnenkort uitgevoerd gaan worden. Op de website brukske.nl staat een link
waarop de plannen en voorbeelden van speeltoestellen te zien zijn.

Wilt u iets wegbrengen of verhuizen. Huur dan de Wijkbus. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-49590055
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Knutselen in Wijkcentrum
Brukske
Op zaterdagmiddag 17 december 2016 organiseert Aktiviteitenvereniging
Brukske Aktief
in het wijkcentrum Brukske (MFC) te
Venray. Komen jullie ook?
Deze knutselmiddag is bestemd voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. De
aanvangstijd is 13.00 uur. Het duurt tot 15.00 uur.

Iedere zaterdag van 12:00 tot 18:00 uur is er SpelenDoeJeZo voor
alle kinderen die in het Brukske wonen, maar ook kinderen die
buiten Brukske wonen mogen natuurlijk komen.
De kinderen zijn welkom in het Wijkcentrum Brukske, Kiosk 5.
Voor meer info bel dan naar Tim Jansen 06-31762711 of bezoek onze
facebook-pagina spelendoejezo
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Wereldkeuken van dichtbij
Het multiculti kookboek met favoriete recepten van inwoners van Brukske
is vanaf 13 december verkrijgbaar bij het Wijkcentrum Brukske en Jumbo
Brukske. Wereldkeuken van dichtbij
medewijkbewoners werkten eraan mee. In het Wijkcentrum is verder tot
half februari een foto-expositie te zien over de kooksessies.
Wereldkeuken van dichtbij
2
dagelijkse kost voor inwoners van de wijk. Van Brukske bewoners die daarnaast
met elkaar gemeen hebben dat ze afkomstig zijn uit alle delen van de wereld. In
dit kookboek geven ze een kijkje in hun eigen keuken. Verder vertellen zij kort
over hun gerecht of de keuken en culinaire gewoontes in het land van herkomst.
Ze laten ook enkele bijzondere bereidingstechnieken zien. Het levert een
heerlijke mix van gerechten op. Gerechten waar de makers ervan terecht trots op
zijn. Gerechten die u uitnodigen voor het maken een culinaire wereldreis, maar
Wijkcentrum Brukske en Jumbo Brukske.
Foto-expositie
n gemaakt door zes Venrayse amateurfotografen. Zij
brachten tijdens het koken de ingrediënten, de bereidingstechnieken, de
Wijkcentrum Brukske, vanaf 13 december tot half februari. Ga vooral even kijken!
De expositie is gratis te bezoeken.

Ruimte rond wijkcentrum eerder klaar
Het gedeelte van de inrichting van de openbare ruimte rond het Wijkcentrum is
losgekoppeld van het project. Dit kon, aangezien dit deel namelijk geen overlast
heeft van het bouwverkeer.
Op dit moment wordt dit dus gerealiseerd en staan er hekwerken rond het MFC.
Deze is op dit moment alleen te benaderen via de zijde aan de Klarinetstraat.
Deze hekwerken zijn als het meezit voor de feestdagen weer weg. Dan is er een
mooie entree en voor de zomer een breed terras rond het wijkcentrum.
Melding defecte straatverlichting, telefoon 0800-8889999
www.nobra.nl/gem/frmstorve.pl Elke lantaarnpaal heeft een nummer.
Het is handig dit nummer te noteren en te vermelden bij de melding.
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Werkgroep rondweg Brukske
De rondweg Brukske wordt volgend jaar aangepakt. De rijbaan gaat eruit,
er wordt wat met het riool gedaan, de aansluitingen naar de verschillende
uitvalswegen worden veiliger gemaakt en de huidige knelpunten zoveel
mogelijk opgelost.
Dit heeft nogal een impact op de wijk en daarom is er een werkgroep gevormd
met aanwonende aan de rondweg. Deze werkgroep is nu drie keer bij elkaar
geweest. De eerste keer werd er gesproken over de knelpunten die de
wijkbewoners zagen. Ook
leverde het onderwerp nog
input op. Met deze input werd het eerste ontwerp gemaakt
De tweede bijeenkomst werd dit ontwerp besproken. Hierop waren was een en
ander uitgewerkt. De werkgroep kreeg huiswerk om er nog eens naar te kijken
en opmerkingen terug te melden. De afgelopen keer is gekeken of het ontwerp
met de verschillende input uit voorgaande vergaderingen inderdaad compleet
was. Daarbij werd nog gekeken of er eventueel alternatieven zouden kunnen
zijn op het ontwerp zoals het nu voor lag.
Het vervolg
De werkgroep komt nog een aantal keren bijeen. De uitvoer begint pas medio
volgend jaar, dit heeft te maken met de voorbereidingstijd en procedures die
daarbij komen. In welke fases en hoe de overlast wordt beperkt, is nog
geen onderwerp van gesprek. Dit komt in een later stadium. Het wijkplatform
zal, zodra de plannen echt concreter zijn, zorgen dat er een bijeenkomst komt
om belanghebbende te informeren over de plannen.
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Bewonersmiddag verkeersveiligheid
Door een werkgroep van actieve bewoners en het Wijkteam is op zaterdag
8 oktober een bewonersmiddag georganiseerd waarbij bewoners konden
aangeven welke verkeersgevaarlijke situaties er zich voordoen in de
verschillende straten.
Als ervaringsdeskundige is Smile Landweert bereid gevonden de middag aan
elkaar te praten en de deskundige ondersteuning van Veilig Verkeer Venray in
te roepen. Tevens waren zowel de wijkagent als een afgevaardigde van
Gemeente Venray als luisterend oor aanwezig.
Tijdens deze bijeenkomst zijn een twintigtal situaties verzameld waarbij
bewoners van de wijk Brukske onveilig vonden. In de meeste gevallen omdat er
te hard gereden werd en in enkele gevallen was de verkeerssituatie onduidelijk
was waardoor gevaarlijk. Enkele situaties werden extra toegelicht op een grote
centrale plattegrond.
Met ondersteuning van Veilig Verkeer Venray zijn alle situaties ingebracht onder
de website van Veilig Verkeer Nederland (www.meldpuntveiligverkeer.nl). Zij
kunnen deze inbreng gebruiken bij het in kaart brengen van gevaarlijke situaties
in heel Nederland.
Extra uitleg werd gegeven over de geregistreerde snelheidsgegevens die
ondersteuning kunnen bieden bij het inschatten van snelheidssituaties.
Wijkagent (Marcel Deenen) benadrukte het belang van meldingen doen. Dit kan
ook op het spreekuur elke dinsdag van 17:00 tot 18:30uur bij Wonen Limburg in
het MFC of bij het Wijkteam van Brukske.
De werkgroep was tevreden over zowel de opkomst van deze bewoners, de
verzamelde meningen en de bereidheid om in de toekomst mee te gaan denken
hoe de wijk verkeersveiliger te maken. Ook zijn er afspraken met instanties om
individuele situaties te gaan bekijken en waar nodig aan te passen of meer
controles uit te oefenen om de veiligheid voor alle bewoners te verbeteren.
Belangrijk is dat alle bewoners mede verantwoordelijk zijn voor een veilige buurt
en alle toekomstige voorvallen die de verkeersveiligheid raken tijdig door te
geven bij de plaatselijke wijkagent, het wijkteam of te melden via

www.meldpuntveiligverkeer.nl
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Kaarten in wijkcentrum Brukske
Elke vrijdagmiddag wordt er gekaart in het wijkcentrum in Brukske. Vanaf 14.00u
bent u welkom om diverse kaartspellen te spelen. Dat kan zijn: rikken, jokeren, of
andere kaartspellen. Afhankelijk wat de mensen willen spelen die komen.
Gezelligheid staat voorop! Er wordt dan ook niet om geld gespeeld. Koffie en thee
zijn gratis evenals de deelname. Andere versnaperingen zijn tegen geringe
vergoeding verkrijgbaar.
Kortom: genoeg redenen om vrijdag om 14.00u naar het wijkcentrum in Brukske
te komen. Tot dan!
Voor meer info kunt u contact opnemen via gerdagommans@home.nl
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Algemeen Makelaars- en Advies Kantoor Venray BV, Mozartstraat 6,
5802 HP, 06-53293397 Bankrekening NL38ABNA0830177868

Aandacht voor Mensen en Advies op basis van Kennis
Amak Venray: een dynamisch en gedreven makelaarskantoor met een
persoonlijke benadering, een flexibele instelling, betrouwbaar, duidelijke taal,
transparant, integer en erkend vakmanschap.
Een NVM kantoor met een persoonlijke begeleiding en kennis van de lokale en
regionale onroerend goed markt.
Amak Venray houdt zich dagelijks bezig met het verkopen, aankopen en taxeren
van onroerend goed voor particulieren.
Amak Venray is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
Tevens aangesloten bij NRvT en VastgoedCert. U heeft te doen met
gecertificeerde makelaars en taxateurs.
Maak een vrijblijvende afspraak en laat u informeren over onze diensten.
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Wijkadressen
Wijkplatform Brukske; Bestuur: Petra van Duijnhoven, Rob Fries, Lidy
Gooren tel:0478-580707, E-mail wijkplatform@brukske.nl
Aktiviteitenvereniging Brukske Aktief Secretariaat: heer P. v. Lierop Kiosk
144, 5802NT Venray tel: 0478-580748
Wijkteam Brukske; tel: 0478-523 333 Email: brukske@wijkteambrukske.nl
Internet: www.wijkteamvenray.nl
Wijkcentrum Brukske, Kiosk 5, 5802 HP Venray tel: 0478-854845
Huisartsen : MC Wieeënhof Wieënhof 1 5802 EZ Venray
Tel: 0478-582200 Receptenlijn 0478-712466 informatie: www.mcwieenhof.nl
Politie Venray Wijkagent Marcel Deenen; Leunseweg 4 Venray tel 09008844, Email:marcel.deenen@limburg-noord.politie.nl internet www.politie.nl
- Huurdersvereniging Noord-Limburg
Bergweg 4, 5801EG Venray tel 0478-584502 of internet: www.hv-nl.nl
Platform Lage Inkomens Venray (PLIV) Mozartstraat 20 B tel.: 0478-581332.
Geopend Ma Di Wo Do 9.30-11.30
Voedselbank Venray Tel: 06-50860418
Kinderdagverblijf Piccolo; Kiosk 11, Voor inschrijving 0478-586498
Email: info@kinderwereldvenray.nl Internet: www.kinderwereldvenray.nl
Peuterspeelzalen: PSZ Sam Sam Kiosk 3 Venray tel: 06-16536844.
Basisschool de Krokodaris; Kiosk 13 5802 NP Venray tel: 0478-550224
www.krokodaris.one
Lets do it: Henk tel: 0478-582378 of Els 0478-512343 www.letsdoitvenray.nl
Stichting Islamitisch Centrum Venray; Kiosk 6 A 5802 NP Venray
Tel: 0478-589586 E-mail : masijiedi@home.nl
Stg. Algemene Hulpdienst; Kennedyplein 1, 5802VH Venray
Tel: 0478-584444 Website: www.ahd-venray.nl
Sociaal cultureel werken synthese, Mike Smits. Leunseweg 51, Venray.
Aanwezig: di, wo en do.Tel: 06-25335547 E-mail: M.smits@synthese.nl
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