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Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 14-09-2015. 
 
 
Aanwezig: Petra van Duijnhoven, Lidy Gooren, Rob Fries, Marleen Stevens, Eddy Partridge, Mark 
en Monique Klaassen, Marleen Molmans, Wilma Theunissen, Lia Juliana, Berry en Wendy 
Wolbertus, Abdrahim Najja, Anis Abdi. 
 
Afmeldingen: Marcel Deenen en Han Verkuijlen 

 
1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen van de agenda: 
Er wordt een nieuw agendapunt 4a toegevoegd over de Dag van de Wijk. 
 
3. In/uitgaande post, mededelingen: 
mail: Nieuwsbrief Spirato (wordt doorgestuurd), verzoek bijdrage startkapitaal Doreen en Diana 
voor start 2e-hands kledingwinkel in pand van de Chinees, eindafrekeningen WML/Essent 
betreffende de Wijkhal, oproep Oranjefonds voor ”appeltjes”. Uitnodiging Inspiratiesessie Kunst en 
Cultuur 
Post: Gemeentelijke bijdrage voor Streetleague van 500,- uit SAP-gelden, poster tegen 
voedselverspilling, eindafrekening WML. 
Mededelingen: Verzoek bijdrage voor start 2e-handswinkel was ook via Han binnengekomen. WPF 
staat er positief tegenover. Nog niets gehoord over Brukske Cheques, zou op tijd starten. Rob zal 
een mail aan Toos sturen. 
 
4. Notulen van: 20-07-2015. 
Notulen zijn akkoord bevonden. 
 
4a. Dag van de Wijk 
De door Berry en Wendy georganiseerde Dag van de Wijk was prima verlopen op een enkel 
incident na. Kinderen gooiden dingen van de flat, de aanwezig politie heeft meteen ingegrepen. Dit 
jaar was het groots opgezet met 70 kramen, maar dat was iets teveel. Volgend jaar iets minder en 
dan moet ook iedereen voor een kraam betalen om leegstand te voorkomen. Ook de entertainer 
was een succes. Berry wil wel helpen met de Wintermarkt die door Wim georganiseerd wordt. Zal 
aan Wim doorgegeven worden. 
 
5. LSA Zomerschool verslag 
Zomerschool LSA was dit jaar in Haarlem, Zaandam en Amsterdam. Onderwerpen waren 
buurtrechten, wijkteams en burenhulp. De term “buurzaamheid” is om te onthouden. 
De Landelijke Bewonersdag van het LSA in Almere is verschoven naar 28 november. De komende 
uitnodiging zal naar iedereen doorgestuurd worden 

 
6. WRO 
De grenzen van de wijken worden opnieuw vastgesteld. Het gebied Zuidsingel/Plataanstraat 
hoorde ook bij het Brukske. Verder discussie binnen het WRO over wat een buurt is (bijvoorbeeld 
Brukske I en II) en de zelfsturingsfase van de wijken en dorpen. 14 nov is er een co-creatiedag 
over gebiedsgericht werken. Diverse participatiegroepen zijn actief o.a. over WMO en Via Venray. 
Deze laatste loopt vertraging op ivm de fijnstofmetingen. 
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8. Huiskamergroepen 
Hoe gaat het worden. Meer inhoud en meer initiatief vanuit de kinderen. Vooral de 
basisschoolkinderen moeten dit nog wel leren. Er is nu onderhandeling over een bijdrage voor 
begeleiding om dit langzaam op te bouwen. 
 
9. Suikerfeest terugblik 
Het feest was erg geslaagd. Het was druk, maar alles verliep in een rustige en prettige sfeer. De 
nieuwe ruimte droeg daar zeker aan bij. Voor de volgende keer moet er wel meer chafing dishes 
komen. Nu was het wat krap. 
 
10. Terugkoppeling communicatie 
Allerlei mensen die bezig waren met communicatie in de wijk zijn bij elkaar gekomen om de 
samenwerking op te zoeken. Het WPF is een voorstander van meer samenwerking tussen de 
partijen. De huidige website zou interactiever mogen zijn, maar Richard heeft weinig tijd. Andere 
opties zijn ook mogelijk. De groep gaat zich oriënteren op o.a. “mijn buurtje” en “mijn Venray” 
 
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
- Op de website van “Spelen doe je Zo” staan allerlei verouderde gegevens die echt niet meer 
kloppen. Dit moet nodig aangepast worden. 
- Mark kondigt de burendag in de Chopinstraat aan. Er hangt nu ook een groot bord in de straat 
met “Chopinstraat mooi anders” (was het bord van Brukske mooi anders) en er zijn twee 
regentonnen in de straat geplaatst voor algemeen gebruik van de bewoners. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
Notulist:        
Lidy Gooren 
 
 
 
 
Voorzitter,          Secretaris, 
Petra van Duijnhoven        Lidy Gooren 


