Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 23-02-2015.

Aanwezig: Lidy Gooren, Wim Beks, Petra van Duijnhoven, Marleen Molmans, Rob Fries, Marleen
Stevens, Eddy Partridge.
Op uitnodiging:
Bezoekers: Mark Klaassen, Wilma
Afgemeld: Richard Noya, Lia Juliana, Miep Albers, Jos Huijs, Martin Delheij, Han Verkuilen, en Marcel
Deenen.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda:
Geen wijzigingen in de agenda. Wel een voorstel om de agenda weer op de website Brukske en
Twitter te plaatsen.
3. In/uitgaande Post:
- Brief van Jantje Beton om weer te collecteren, hier is van afgezien omdat we vorig jaar veel te weinig
collectanten hadden en daardoor een zeer gering bedrag hadden opgehaald.
- Rekening van Volta voor reparatie van de ketel in de Wijkhal.
- Binnengekomen post is al naar de leden doorgemaild.
4. Mededelingen
- Antwoord op de vraag van Karlijn Verstegen naar aanleiding vorige vergadering. Als WPF waren we
nogal verrast door berichtgeving van Synthese dat de begeleiding van alle groepen in de Huiskamer
zou stoppen. Het stoppen van begeleiding van de Meidengroepen waren we op de hoogte en hadden
daar al iemand voor gevonden, maar van het stoppen van de lagere schoolgroepen, daarvan was bij
ons niets bekend. Synthese dacht dat wij het wel hadden begrepen dat zij zouden stoppen, maar
helaas is communiceren moeilijk. De groepen moeten gewoon blijven doordraaien. Karlijn vond het
verslag in de INFO niet leuk.
De kosten voor het WPF worden nu wel erg hoog. Tot aan de zomervakantie komt er toch nog iemand
van Synthese, met een tijdelijk contract, om tot die tijd door te gaan. Straks in het MFC moet dit
opnieuw bekeken worden. Nu houd het WPF achterwacht.
5. Notulen van: 23-02-2015.
- Anis uitnodigen voor Venray beweegt overleg. Notulen zijn oké.
6. WRO en punt 9 Glasweb.
- In het wijkradenoverleg is door Glasweb medegedeeld dat de dorpen van Venray wel de gevraagde
percentages halen, maar de wijken nog lang niet. Dit ligt voornamelijk aan het feit dat in de wijken een
redelijk tot goed internet verkrijgbaar is en in de dorpen niet. Er worden nieuwe overlegrondes gepland
in de wijken. Tevens zullen er extra flyers voor deze informatiebijeenkomsten huis aan huis worden
bezorgd. Hiervoor wordt zangkoor D-Light ingeschakeld. Voorstel is om Glasweb informatie ook op de
Brukske website te plaatsen.
- Het bestuur van het WRO is al lang in functie en bekeken moet worden hoe dit opgelost kan worden.
- Via Venray (N270) De gemeente is een plan aan het ontwikkelen en heeft nog geen voorstel
uitgebracht, dus nog even geen nieuws. Het stuk tussen de melkfabriek en de aansluiting op de A73
zal als eerste worden aangepakt.
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7. Bewonerscheques
Bewoners van de Chopinstraat hebben hun geld ontvangen en gaan het plan na enkele aanpassingen
uitvoeren. Mark heeft hun werkwijze uitgelegd en een financiële verantwoording overlegd.
Pasodoblestraat heeft ook zijn geld ontvangen en begint ook.
De Wagnerstraat is nog in overleg.
8. Huiskamergroepen
Karlijn Verstegen wil een overlegafspraak maken om de mogelijkheden te bespreken. Zie ook punt 4
Mededelingen.
9. Glasweb Venray
Zie punt 6 WRO.
10. Planning WPF vergaderingen
Wim heeft opnieuw de planning doorgestuurd.
11. Wat verder ter tafel komt en tevens Rondvraag.
- Mark heeft een positieve indruk van het overleg gekregen.
- Wim: De bomenkap in de wijk is gestart en zal tot een kaalslag leiden, de vrij komende stroken waar
de bomen en struiken stonden worden met gras ingezaaid. Volgens Gerrit Linders zal het tot een mooi
geheel leiden. Voor de mensen welke langs de achterkanten van de huizen aan de binnenring wonen
is het kijken tegen honderden verschillende schuttingen en andere rotzooi. Het is toch maar de
binnenring van Brukske?
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling dat er nog een drankje gedronken mag worden.

Notulist:
Wim Beks

Voorzitter,
Petra van Duijnhoven
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Secretaris,
Wim Beks
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