
BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM 

 

Nu de zomervakantie voor de meeste mensen achter de rug is, willen we u even bijpraten. 

Het Wijkplatform Brukske is in de twee maanden dat de INFO niet verschenen is nog wel 

twee keer bij elkaar geweest en wel op 16 juni en 21 juli. Hieronder vindt u de combinatie 

van beide vergaderingen. Vooral in juli waren er diverse gasten. 

 

Iedereen Fit 

Onder dit motto gaan de komende tijd vier buurtsportcoaches aan de slag in de wijk. Hun 

doel is om alle mensen die nu nog inactief zijn in beweging te krijgen. Ze willen een 

schakel vormen tussen het bestaande aanbod en de behoefte en bereidheid van mensen. 

Ze zijn in het begin vooral op zoek naar sleutelfiguren om ‘moeilijke’ groepen te kunnen 

bereiken. Het platform kon ze daarvoor alvast een aantal tips aan de hand doen. In een 

later stadium volgen dan ludieke acties om hun zichtbaarheid te vergroten. Een 

sympathiek initiatief. 

Hangjongeren 

In het kader van een stageopdracht wil agent in opleiding John Pelzer het probleem van 

hangjongeren rondom de basisschool Estafette tackelen. Hierbij geeft hij meteen aan dat 

het rondhangen zelf niet zozeer het probleem is, maar wel de rotzooi en de vernielingen 

die achtergelaten wordt. Op dit moment is hij vooral bezig het probleem te analyseren. Er 

zijn veel verloren hoekjes en weinig verlichting. Straatcoaches nemen het wel mee in hun 

rondes maar dat is vaak niet op de tijdstippen die zin hebben. Het platform wil graag op de 

hoogte gehouden worden van zijn vorderingen. 

Koopplein Venray 

Leonie Geurts kwam om meer bekendheid te geven aan haar website Koopplein Venray. 

Het is een soort Marktplaats maar alleen inwoners van Venray mogen spullen te koop 

aanbieden. Daarvoor kan een gratis account aangemaakt worden. Het grote voordeel is 

dat het gratis is en lokaal, waardoor er meer persoonlijke controle mogelijk is. De 

verdiensten komen uit bedrijfsadvertenties. 

Stormschade en wateroverlast 

We hebben nu een paar keer noodweer gehad en bij elke flinke storm vallen er weer een 

aantal grote bomen om in de wijk. Dit komt omdat het bomen zijn met een verkeerd soort 

wortelstelsel, vooral breed en ondiep, die niet geschikt zijn om in een woonwijk te staan. 

Daarnaast is er veel wateroverlast bij een flinke bui door verstopte putten en riolen. De 

gemeente zal ook hierop aangesproken worden, maar bewoners vegen soms ook wel erg 

onnadenkend van alles in de bestaande putten. 

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

het Wijkplatform Brukske zijn op 22 september en 20 oktober. 


