
BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM 

 

Ook de vergadering op maandagavond 17 november van het Wijkplatform Brukske 

was weer goed bezocht. Steeds meer bewoners weten de weg naar het wijkplatform te 

vinden. Soms met vragen, soms gewoon uit belangstelling. 

 

Brukske cheques 

Het lijkt erop dat de Brukske cheques een succes worden. De cheques waren nog 

maar net in het weekend rondgedeeld en nu waren er al bewoners van de 

Wagnerstraat en de Chopinstraat met allerlei ideeën. De brief bij de cheques waren 

wel duidelijk maar ze hadden nog wat vragen. Overigens bepaalt het aantal 

opgehaalde enveloppen wat mogelijk is. Er wordt geen geld bijgelegd. Voor een groter 

project zouden straten bijvoorbeeld samen kunnen doen. 

Nieuwe winkelcentrum 

Er is voor de directe omwonenden op 13 november een presentatie geweest van het 

nieuw te bouwen winkelcentrum Brukske aan de Henri-Dunantstraat. Het gebouw, met 

woningen bovenop, komt nu iets verder van de woningen te liggen dan oorspronkelijk 

het plan was. De weg rondom riep nog de meeste vragen op in verband met de 

veiligheid. Er kan pas aan de bouw begonnen worden als de school over verhuisd is 

naar het nieuwe MFC en de oude school gesloopt is.  

Bomen in de wijk 

Eerder werd al aangegeven dat een groot aantal bomen op gemeentegrond gekapt 

zullen worden. Ook in onze wijk, waar veel bomen te groot zijn geworden en te dicht bij 

de huizen staan, zullen er veel verdwijnen. Meteen worden ook de vaak verwilderde 

struiken achter de schuttingen weggehaald. Er komt in de Kiosk een kaart te hangen, 

waarop aangegeven staat welke bomen en struiken gekapt zullen worden. 

Minder inbraken 

Onze wijkagent kon meedelen dat het aantal inbraken in de wijk de laatste maanden 

gelukkig sterk gedaald is. Het crossen met scooters op het Zwarte Pad blijft een 

moeilijk te bestrijden probleem, maar blijf wel melden, want alleen dan kan de politie 

optreden. 

Wintermarkt 

De organisatie van de wintermarkt is weer bijna rond. Dit jaar komt er noodgedwongen 

een boete voor kramen die wel zijn aangevraagd, maar niet gebruikt worden. Na vorig 

jaar blijkt dat jammer genoeg nodig. Desalniettemin zal het vast weer gezellig worden. 

Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de laatste vergadering in 2014 

van het Wijkplatform Brukske is op 15 december om 20.00u in de Kiosk. 


