BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM

Maandagavond 16 maart kwam het Wijkplatform Brukske weer bij elkaar om de stand
van zaken in de wijk door te nemen. Hieronder een aantal van de zaken die besproken
zijn.
Bomen
Na de kap van de bomen en struiken was het wel even erg kaal in onze groene wijk.
Inmiddels is er heel wat aarde verzet en zijn de kuilen weer glad gestreken. Bovendien
zijn er ook al weer heel wat jonge boompjes geplant. Een aantal daarvan samen met
kinderen uit de buurt op Boomplantdag. Over de nu erg zichtbare schuttingen moet
nog met Wonen Limburg gepraat worden
Huiskamergroepen
De huiskamergroepen lopen ondanks de begeleidingsperikelen heel aardig. Bij de
meidengroepen is de invoering van thema’s een succes, wel zijn er duidelijkere regels
nodig. De basisschoolgroepen lopen ook goed hoewel de begeleiding wel een flinke
aanslag op het budget van het wijkplatform is. Binnenkort beginnen de gesprekken
over hoe de Huiskamer in het nieuwe MFC vorm gegeven gaat worden.
Brukske cheques
Mondjesmaat komen er nog aanvragen binnen om met de opbrengst van de
bewonerscheques iets in de straat te organiseren. Omdat het de eerste keer was,
hadden nog weinig mensen een idee wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn, en
zijn de cheques weggegooid. Bij een volgende ronde zijn er voorbeelden waarnaar
verwezen kan worden en zal de inlevertijd ook verruimd gaan worden..
Wijkteams
Vanuit de gemeente wordt aan bewoners gevraagd om invulling te geven aan het
opzetten van wijkteams, vooral vanwege de WMO-groepen. Het is de bedoeling dat er
gewerkt wordt vanuit bestaande activiteiten en voorzieningen. Daarom kan de vorm
per wijk verschillen. Er is wel al in gezien dat bewoners hier meer tijd voor moeten
krijgen.
Wijk Raden Overleg
De individuele wijkraden hebben het op dit moment moeilijk. Deels door verloop van
personen die zich op deze manier willen inzetten voor de wijk. Maar zeker ook door de
grote bezuinigingen op subsidiegelden. Wat kun je nog en hoe moet het anders?
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de eerstvolgende
vergaderingen van het Wijkplatform Brukske worden gehouden op 20 april en 18 mei
om 20.00u in de Kiosk.

