BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM

Hoewel er enkele leden van het Wijkplatform Brukske op maandag 22 september
verhinderd waren, was de vergadering toch nog druk bezocht omdat er diverse gasten
en belangstellenden aanwezig waren. Er kwam veel aan bod, waar wij een keuze uit
gemaakt hebben
Zij Aktief
De dames van Zij Aktief uit Oostrum willen tijdens hun kerstviering de verbinding
zoeken met andere culturen en hun belangrijkste feesten. Omdat zij zelf niet de
contacten daarvoor hebben, komen zij die halen in de wijk met de meeste
verschillende bevolkingsgroepen. De aanwezigen kenden in hun achterban wel enkele
allochtone vrouwen die die over hun feest kunnen vertellen, compleet met lekkere
hapjes. Zij gaan dit vragen.
Brug in de Wijk
Mohamed Nas geeft aan dat de Moskee zich steeds meer sociaal-maatschappelijk wil
profileren. Vandaar dat zij begonnen zijn met Brug in de Wijk. Het is een project van
het Provinciaal Platform Minderheden dat minimaal zes maanden loopt. De bedoeling
is samenwerking te zoeken met al bestaande groepen om de leefbaarheid ook voor
moeilijk te bereiken minderheden te bevorderen en ze meer bij de wijk te betrekken.
Zorg in de wijk
MetGGZ, het vroegere Mensana zoekt naar opvangmogelijkheden voor hun cliënten in
de wijk. De nieuwe WMO zorgt voor beperking in professionele begeleiding van deze
kwetsbare mensen. Gedacht wordt aan een soort trefpunt in het nieuwe MFC waar zij
aansluiting kunnen vinden bij bestaande activiteiten.
Aanpak grote bomen
Naar aanleiding van de omgevallen bomen tijdens de laatste storm, is gekeken naar de
te groot geworden bomen in de wijk die gevaarlijk dicht bij de huizen staan. Zeker de
helft van deze bomen die op gemeentegrond staan zal verdwijnen en op termijn
vervangen worden door nieuwe aanplant.
Kijkdag MFC
Er zijn veel belangstellenden afgekomen op de kijkdag van het MFC nu de bouw
ongeveer halverwege is. Voor de oplevering zouden bewoners nog een kans moeten
krijgen om binnen te kijken. Het platform is ermee bezig. Overigens is van de
opgelaten ballonnen er een 380 km verder in Frankrijk terechtgekomen.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen
van het Wijkplatform Brukske zijn op 20 oktober en 17 november.

