Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 22-06-2015.

Aanwezig: Lidy Gooren, Miep Albers, Wim Beks, Petra van Duijnhoven, Marleen Stevens, Eddy
Partridge, Mark en Monique Klaassen, Rob Fries, Marleen Molmans, Jos Huijs en Wilma
Theunnissen.
Op uitnodiging: Mike Smits Opbouwwerker, opnieuw in Brukske.
Bezoekers:
Afgemeld: Richard Noya, Martin Delheij , Lia Juliana, Marcel Deenen en Han Verkuilen.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom voor de eerste bijeenkomst
in het nieuwe Wijkcentrum. Jos en Miep hebben na jarenlange inzet afscheid genomen van de
Kiosk. Petra bedankt Jos en Miep voor de fijne brief en wenst ze veel succes toe voor de komende
tijd. Er volgt een korte terugblik op de samenwerking Wijkcentrum / WPF. Een officieel afscheid
volgt nog. Jos en Miep zijn vandaag voor de laatste keer als vertegenwoordigers van de Kiosk bij
de WPF vergadering geweest.
2. Vaststellen van de agenda:
Geen wijzigingen in de agenda.
3. In/uitgaande Post:
- Brief namens bestuur Kiosk.
- Brief Fred Renirie, brief doorsturen naar Marcel. Er is veel extra verkeer op de rondweg Brukske,
ook wordt er veel te snel gereden. Er zijn in het verleden snelheidsmetingen geweest en moet
misschien nogmaals uitgevoerd worden. Ook een mogelijkheid is extra verkeersremmers aan te
leggen. We zullen het met Marcel overleggen.
4. Mededelingen
- Eerste bijeenkomst gehad over het Suikerfeest welke gehouden gaat worden op 29 augustus van
16.00 uur tot ± 23.00 uur.
- Op 13 juni is de jaarvergadering van het LSA bezocht. Petra heeft een toespraak gehouden
omdat er geen ideeën of projecten zijn ingediend door de leden betreffende de commissie jeugd.
Na Afloop van de vergadering kwamen mensen wel met ideeën.
- Wim deelt mee dat hij in het DB overleg op 11 mei 2015 heeft bekend gemaakt dat hij per 1
augustus wil stoppen met zijn werkzaamheden voor het Wijkplatform. Inmiddels is in opvolging
voorzien door Lidy, welke het secretariaat overneemt en Rob het penningmeesterschap. Mark is
gepolst of hij lid wil worden, maar dat gaat hij nog niet doen, wel wil hij hand en span diensten
gaan verrichten. Mark en Monique Klaassen, hebben al 2 projecten voor de wijk opgestart namelijk
de Boekenkast en de Bewonerscheques in de Chopinstraat.
- Hierna volgt een voorstelrondje.
- Bewonerscheques, de volgende ronde wordt begin volgend jaar georganiseerd, maar wordt einde
dit jaar bekend gemaakt, zodat de mensen met de voorbereidingen kunnen beginnen.
- Het DB heeft samen met andere nationaliteiten een overleg gehad met de organisatie “Natuurlijk
Samen”. Dit is een organisatie voor HoLeBi’s. Petra heeft een banner ontvangen en is met Lidy,
Rob en Mark op de foto gezet, welke naar Joke Bakker is doorgestuurd.
- Street-Leake, Brukske heeft 4 teams geleverd en Henk Willems en Anis Abdi vervullen hier een
voortrekkersrol. Aankomende zaterdag is de afsluitende bijeenkomst in de Koel in Venlo, u mag
als supporter meegaan. 11.15 uur vertrek bij de Wetteling en ± 16.00 uur weer in Venray, als u met
de bus mee wil. Petra rijdt ook en als er iemand mee wil rijden kan dat..
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5. Notulen van: 18-05-2015.
- Wilma zegt dat er soms artikelen in het verslag staan welke na de bijeenkomst zijn gebeurd en
aan de notulen zijn toegevoegd. Voorstel is om dit voortaan apart in de notulen te vermelden.
- Wilma stond niet vermeld bij de aanwezigen, terwijl ze er wel was. Is aangepast op het origineel.
- Notulen zijn verder oké.
6. WRO
- In het laatste overleg in de Vredepeel is alleen gesproken over de voortgang van Glasweb. Het
exploitatie plaatje wordt nu gemaakt om bezuinigingen mogelijk te maken, daarna kan met de
werkzaamheden gestart worden.
- Op 23 juni is er weer een WR Overleg.
7. Verhuizing naar MFC
De verhuizing van het Wijkcentrum naar het MFC is een feit en de sloop van de Kiosk is gestart.
De basisschool gaat helemaal over in de laatste week voor de vakantie.
8. Huiskamergroepen
De Meidengroepen zijn gestart in het Jeugdhonk op de beneden verdieping. In verband met de
veiligheid is het dakterras nog niet in gebruik genomen.
- Mike Smits is begonnen met fondsenwerving, maar heeft nog niet veel respons gehad omdat het
een lopend project betreft.
Ingelaste vlaaipauze van 10 minuten in verband het afscheid van Miep en Jos en de verjaardag
van Marleen Stevens.
9. Glasweb Venray
Zie punt 6: WRO.
10. Suikerfeest
Eerste bijeenkomst gehad over het Suikerfeest welke gehouden gaat worden op 29 augustus van
16.00 uur tot ± 23.00 uur. Er zijn 4 groepen aangemeld welke gaan koken. Er wordt weer gerekend
op ± 200 personen.
11. Wat verder ter tafel komt en tevens (12.) Rondvraag.
- Wilma en Lidy gaan de WPF communicatie aanpakken. De secretaris gaat de agenda op de
website plaatsen. Vast punt op de WPF agenda wordt “Terugkoppeling Communicatie”.
- Marleen Molmans start op 2 september met een nieuwe groep van 6 personen voor de
Nederlandse taalles.
- Wim heeft deze week bezoek gehad van 3 jongeren waarvan een met een bebloed uitziende
hand, welke vroeg of hij die mocht wassen. Na het handen wassen was er niets aan de hand te
zien en Wim dacht dat er door de jongeren gedacht was om gemakkelijk de woning binnen te
komen.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling dat er nog een drankje gedronken mag
worden.

Notulist:
Wim Beks

Voorzitter,
Petra van Duijnhoven
Notulen: 22-06-2015.

Secretaris,
Wim Beks
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