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Op 22 april werd de vergadering bij uitzondering op dinsdagavond gehouden, omdat het 

maandag tweede paasdag was. Een aantal van de besproken onderwerpen ziet u 

hieronder.  

Verkeersmarkt 

Jolanda van Sinten uit Landweert kwam ons vertellen over de jaarlijkse verkeersmarkt die 

dit jaar 10 mei in Venray Centrum gehouden wordt. Ze hebben weer allerlei aansprekende 

demonstraties aan kunnen trekken. Dit jaar staat veiligheid met landbouwverkeer in de 

schijnwerpers, maar ze hebben o.a. ook een alcoholsimulator en een ogentest. Het lijkt 

een aantrekkelijk geheel. Natuurlijk zijn vrijwilligers bij de diverse stands meer dan welkom. 

Vandaar dat er ook leden van Wijkplatform Brukske mee zullen helpen. 

Buren helpen buren 

Jolanda vertelde ook over een nieuw project in Landweert “Buren helpen Buren”, waarbij 

vrijwilligers zich voor allerlei klussen aan kunnen melden. Zij worden opgeslagen in een 

database en gekoppeld aan mensen in hun wijk die hulp nodig hebben. Het lijkt veel op de 

Algemene Hulpdienst, met dit verschil dat het echt wijkgericht is. Contacten tussen de 

bewoners is dan ook een hoofddoel 

Bach- en Mozartstraat 

De begane grond van de flats in de Bach- en Mozartstraat wordt opnieuw ingedeeld. De 

nooduitgangen gaan naar de voorkant en de garageboxen die eerst bestemd waren voor 

kleine bedrijfjes, worden deels omgebouwd tot bergingen, waarbij de bewoners van de 

flats voorrang hebben bij de verdeling 

Buurtbus 

De buurtbus die onder beheer van het wijkplatform door wijkbewoners gebruikt mag 

worden, is een groot succes. De vraag is groot en de bus is de meeste dagdelen in 

gebruik. Het project is dan ook kostendekkend. 

Illegaal afval 

Er zijn weer een aantal illegaal gedumpte vuilniszakken gevonden waarvan de daders 

achterhaald konden worden. Zij kunnen een stevige boete verwachten. Vreemd is het wel 

dat het merendeel van de inhoud van die zakken gewoon gescheiden had kunnen worden 

en daarna gratis in de containers kwijt had gekund. Voor sommige mensen is een heel 

klein beetje moeite blijkbaar al teveel. Dat wordt een dure les. 

Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen van 

het Wijkplatform Brukske zijn op 19 mei en 16 juni. 


