BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM

In de maand februari is er geen vergadering geweest van het Wijkplatform Brukske
vanwege andere activiteiten op de geplande datum. Daarom krijgt u nu een overzicht van
wat er besproken is op maandagavond 17 maart.
Via Venray
Dit jaar nog zal er begonnen worden aan Via Venray. Dit is de verbetering van de N270, de
oost-west verkeersas die in Venray loopt van de Brabantse grens tot aan de Maas. Er zal
na een verkeersonderzoek, begonnen worden bij de op- en afritten van de A73 mede
vanwege de ontsluiting van de Hulst 2. De Deurneseweg zal dan drukker worden wat
geluidshinder voor het Brukske kan opleveren, maar onderschat ook niet de gevolgen van
fijnstof, vooral voor de boeren.
Komst Inalfa
In augustus zal begonnen worden met de bouw van het nieuwe pand van Inalfa op de
Hulst 2. Doordat er vooral innovatie en ontwikkeling plaats zal vinden is er geen sprake
van milieubelasting. Ook de Henri-Dunantstraat zal niet overbelast raken, vanwege de
glijdende werktijden van het personeel. Na recontructie van de weg, zal de doorstroom
alleen maar verbeteren. .
Woningbouw terrein Flierefluit
Op het terrein van de voormalige basisschool de Flierefluit is Wonen Limburg begonnen
met het bouwrijp maken van de grond en het informeren van de omwonenden. Er komen
een twintigtal levensbestendige woningen. Het platform zal meteen informeren wat de
plannen zijn voor het “speulement” dat vroeger op de speelplaats stond.
Bouwterrein nieuw MFC
De contouren van het nieuwe Multifunctionele Centrum (MFC) in het centrum van het
Brukske worden langzaam zichtbaar. Vooral voor het verkeer blijft het voorlopig behelpen.
Het eenrichtingsverkeer langs de Jumbo is bijvoorbeeld niet voor iedereen even duidelijk.
Jantje Betoncollecte
De resultaten van de Jantje Betoncollecte vielen dit jaar wat tegen. In totaal is in onze wijk
€ 167,- opgehaald waarvan we de helft voor de kinderen in onze wijk mogen gebruiken.
Niet alleen waren er minder collectanten, maar er waren in dezelfde week ook andere
acties van Jantje Beton, waardoor er overlap was. Jammer.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen van
het Wijkplatform Brukske zijn op 22 april en 19 mei.

