
 

  
 
 
Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 12-10-2015. 
 
 
1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen van de agenda: 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. In/uitgaande post, mededelingen: 
mail: Uitnodigingen voor en aankondigingen van bijeenkomsten van Gehandicaptenplatform, 
Mathijsen & Weijs, Provincie Limburg, Ondernemers Vakdagen, Rubicon jeugdzorg, 
Dementievriendelijk Venray. PIV-bond verlenging contract oud papier. Volta, opzegging ketel en 
boiler. Afgesproken wordt dat deze maand de mails met aankondigingen en uitnodigingen worden 
doorgestuurd. 
Post: Volta, facturatie huur en herinneringen.  
Mededelingen: Voor de huiskamergroepen van de basisschool is er voorlopig groen licht voor de 
financiering van de start. Er moet nog een plan opgemaakt worden, dit wordt besproken met 
Esther zodra ze beter is. Wat na januari gebeurt is nog niet duidelijk. 
 
4. Notulen van: 14-9-2015 
Notulen zijn akkoord bevonden. 
 
5. LSA verslag Dordrecht 
De LSA vergadering in Dordrecht stond in het teken van wijkteams. Er werden drie voorbeelden 
gegeven. In Eindhoven bestaat het wijkteam geheel uit professionals en worden ZZP-ers 
ingehuurd voor deeltaken. In Arnhem worden bewonersbedrijven wel geraadpleegd maar zitten 
niet in het wijkteam. In Zaandam zijn bewoners onderaannemer. De bewoners schakelen de 
professionals in. Het aansturen door bewoners werd als tamelijk ambitieus ervaren, maar wel 
positief. De landelijke bewonersdag op 28 nov in Almere staat in het teken van jongeren. Via 
sportclubjes zoals die van Anis Abda en huiskamergroepen e.d. zouden we een busje jongeren op 
moeten kunnen trommelen.  
 
6. WRO 
De definitieve agenda van de WRO jaarvergadering op 21 okt wordt doorgestuurd. Er moeten 
stappen gemaakt worden in de modernisering van de organisatie. Veel onderwerpen zoals bv 
parkeerbeleid, scholen zouden samen opgepakt kunnen worden om meerwaarde te krijgen. Maar 
sommige wijkplatforms zien zich niet als onderdeel van het WRO. Via Venray is nog steeds een 
item. 
 
7. Brukske Cheques 
Er is een opzet van de campagne gemaakt die doorgestuurd wordt. Tijd is erg kort om te 
promoten, er wordt met Toos kortgesloten wanneer, wat en hoe, voor de eerstvolgende WPF ver 
gadering 16 nov (niet 9 nov). De kosten rondbrengen worden nagevraagd. Alles moet strak 
gepland worden vóór 26 okt. 
 
8. Opening MFC 
De opening van het MFC was een groot succes. Er stonden rijen mensen te wachten om naar 
binnen te komen en reacties waren erg positief. Wim en Miep waren totaal verrast en ontroerd 
door hun waarderingspenning. Jammer dat de pers het af liet weten. Positief nieuws is blijkbaar 
geen nieuws. De rekening van de Wijkteamsoep gaat overigens naar Han. 



 

9. Wintermarkt 
Wim kan vanwege zijn gezondheid de wintermarkt dit jaar niet doen. Berry had al aangeboden 
mee te willen helpen. Nu wordt hem gevraagd deze helemaal te organiseren. Wim zal dan wel 
assisteren en al zijn gegevens doorsturen, want Berry had nog wel een aantal vragen inzake 
budget en vergunningen. 
 
10. Terugkoppeling communicatie 
De communicatieclub komt de volgende week weer bijeen. Nu dus geen nieuws. 
 
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
Geen verdere vragen en opmerkingen. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


