
 

  
 
 
Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 16-11-2015. 
 
 
1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen van de agenda: 
Er wordt een agendapunt toegevoegd tbv de bezoekers uit de Chopinstraat hun onderwerpen 
worden deels bij de mededelingen behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. In/uitgaande post, mededelingen: 
mail: Reminder regiobijeenkomsten Spirato, vergaderschema gemeente, uitnodiging stand 
Beweegmarkt, beschikking wintermarkt, uitnodiging bedrijf aan Tafel, Verzoek herdenkingsboom 
Richard, uitnodiging inloopochtend notarissen Mathijsen&Weijs, aankondiging Venray 
Dementievriendelijk, Rangel, HACCP-cursusaanbod Synthese, uitnodiging opening De Ont-
moeting, aanbod lezing belevenissen WOII. 
Post: Volta, vervolg ketel en boiler, toetsing aanvraag wintermarkt, bewoner Bachstraat die niet blij 
is met de Bachtuin. Marcel kan niet meer alle vergaderingen bijwonen, alleen nog op verzoek. 
Mededelingen: De Ont-moeting had een bijdrage gevraagd om kacheltjes te kunnen kopen voor de 
onverwarmde ruimte. De toezegging is gedaan en er wordt een bedrag overgemaakt. Voor de 
herdenkingsboom werd verwezen naar het WPF, maar het platform kan hier weinig in betekenen 
want heeft niet de bevoegdheid. Han gaat dit aankaarten bij de gemeente. Ook opdracht van 
Fontys studenten met betrekking tot de wintermarkt ontvangen. Niet helemaal duidelijk wat de 
bedoeling is, wordt nagevraagd bij Toos. 
 
3a. Chopinstraat verkeer en burendag 
Ook voor het verzoek om verkeersremmende maatregelen in de Chopinstraat was door de 
gemeente verwezen naar het WPF, beetje vreemd, want ook hier kunnen we niets. Fysieke 
ingrepen werken ook niet echt en het is al 30km zone (hoewel er nooit op gehandhaafd wordt). Er 
wordt verwezen naar de Smile-akties in Landweert. Verkeersbeïnvloeding lijkt wel te werken. 
De organisatoren van de burendag zijn niet uit de kosten gekomen, omdat het Oranjefonds niet 
alle kosten wilde betalen. Is een beetje zuur, volgende keer handiger declareren. AvBA kan 
misschien de huur van de tent niet in rekening brengen. Ook andere oplossing wordt gezocht. 
 
4. Notulen van: 12-10-2015 
Notulen zijn akkoord bevonden. 
 
5. Vergaderdata 
De voorgestelde vergaderdata worden akkoord bevonden. 
 
6. Brukske Cheques 
Een aantal straten hebben voorafgaande aan deze vergadering al informatie opgevraagd en zijn 
bezig met plannen. 
 
7. WRO jaarvergadering 
De opkomst was teleurstellend ook die van het WPF. WRO zoekt naar ander opzet om 
meerwaarde te creëren voor de wijken. Nu voelen sommige wijken zich blijkbaar niet verbonden. 
De presentatie over de Rooyse Wissel was interessant en leverde een paar eyeopeners op. Er 
zitten overigens nu niet meer alleen TBS-ers.   
 
 



 

8. Wintermarkt 
De vergunning is aangevraagd, maar nog niet toegezegd. Kan lang duren maar zal zeker 
toegekend worden. Gewoon doorgaan met de planning. Er zullen persberichtjes gestuurd worden. 
Opgeven is betalen. Opgave kan tot de vrijdag voor de 16de via de mail van het WPF en betaling 
aan Rob of overmaken op het bankrekeningnummer van het WPF. 
 
9. LSA Bewonersdag 
Degenen die meegaan moeten nog opgegeven worden. Het is de bedoeling dat we meehelpen, 
o.a. vertellen over het traject van het MFC. 
 
10. Terugkoppeling communicatie 
De communicatieclub is 19 okt bijeen geweest. Ze zijn nog bezig met oriëntatie op de websites. 
Het is belangrijk dat deze toekomstbestendig is in verband met eventuele financiering door het 
SAP. Alle communicatiekanalen zullen geherstructureerd worden op termijn, ook de INFO. 
 
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
Geen verdere vragen en opmerkingen. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


