BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM

Maandagavond 15 december was de laatste vergadering van het Wijkplatform Brukske
in het jaar 2014. Ook deze keer waren er een paar gasten en belangstellenden
aanwezig.
Streetleage
Stagiair Jeroen Smits vertelde over een maatschappelijk project van de Venlose
voetbalclub VVV, dat in Venlo erg succesvol is. Hij kwam polsen of er in het Brukske
ook kansen voor zijn. Het is een soort straatvoetbaltoernooi waarbij ook punten te
verdienen zijn door goed spelgedrag (fairplay) en positieve bijdragen aan de buurt.
Hierbij kunnen sportidolen ingezet worden. Vooral voor hangjongeren die nu nergens
bij horen zou het wel wat zijn, maar die zijn het lastigst te benaderen. Bij bestaande
sportgroepen aansluiten heeft het risico dat goed werkende structuren overhoop
gehaald worden. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden.
Brukske cheques
Voorafgaande aan de vergadering van het wijkplatform hadden enkele straten hun
plannen met de Brukske cheques voorgelegd. De Chopinstraat had een erg goed
uitgewerkt plan dat deels zo uitgevoerd kan worden. Het andere deel van het plan
heeft verkeerstechnische consequenties en moet nog bekeken worden door de
gemeente.
Glasweb
Het Wijkradenoverleg wilde met hulp van o.a. verenigingen Glasweb promoten, maar
kwam er achter dat het moeilijk is om op wijkniveau verenigingen aan te spreken.
Daarom trekken de wijken daarin gezamenlijk op. Overigens zullen het zenderaanbod
en de pakketten van Glasweb vergelijkbaar zijn met dat van andere providers. Meer
informatie hierover is te vinden op de website.
Huiskamergroepen
Het wijkplatform was onaangenaam verrast door het feit dat Synthese niet alleen stopt
met de begeleiding van meidengroep in de Huiskamer, maar ook met de groepen van
de basisschool. Voor de eerste groep was het platform al op zoek naar alternatieven,
maar de begeleiding van de tweede groep zou gewoon doorlopen. Dat er nu geen geld
voor is gereserveerd bij Synthese is tegen alle afspraken in. Nu moet er in allerijl
gezocht worden naar een oplossing. Overigens is de positie van de Huiskamer in het
nieuwe MFC nog steeds onduidelijk.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, in het nieuwe jaar 2015 zullen
de eerstvolgende vergaderingen van het Wijkplatform Brukske gehouden worden op
12 januari en 16 februari om 20.00u in de Kiosk.

