
 

  
 
 
Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 14-12-2015. 
 
 
1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mike Smits zal voorlopig 
de vergaderingen gaan bijwonen ivm o.a. jeugdzaken. 
 
2. Vaststellen van de agenda: 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. In/uitgaande post, mededelingen: 
mail: Uitnodiging Spirato, algemene ledenvergadering. Toezegging gemeente betreffende betaling 
ketel en boiler. Nieuwsbrief Brug in de Wijk, Projectplan studenten Fontys, Info collecte Jantje 
Beton. Aankondiging transformatietafel (eigen zorgcoöperatie?). Bewonersagenda LSA. Demi 
Dirkx, idee kookboek. Uitnodiging gemeente discussie vergunningverlening handhaving, 
Vliegbewegingen de Peel. Dave Groenen over onkruidbeheersing. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
Centrale Ouderenverenigingen Venray en wijziging bestuur.   
Post: Bevestiging registratie vergunningaanvraag wintermarkt. Verzoek factuur Wijkbus, 
Resterende openstaande posten KPN en Volta. Proces verbaal politie ivm ketel en boiler. 
Wijkcentrum mededeling prijsverhoging consumpties. 
Mededelingen: Marcel zal niet meer als vaste kern bij de vergaderingen zijn, alleen als er 
aanleiding toe is. 
Er is een bijeenkomst geweest van groepen die zich met jeugdactiviteiten bezig houden. Het is de 
bedoeling om zaken en middelen meer te clusteren. De bereidheid is er bij de diverse groepen wat 
een goede basis is om verder te gaan. Overigens is Streetleage dat zo leuk verlopen is, 
genomineerd voor de verkiezing van Breedtesport Venray. 
 
4. Notulen van: 16-11-2015 
Notulen zijn akkoord bevonden. Chopinstraat heeft nog niets gehoord van AvBA over de partytent. 
 
5. Brukske Cheques 
Er zijn al vijf aanmeldingen binnen, o.a. van de Etudestraat voor zomer barbecue, Tangostraat 
voor winterbarbecue en Griegstraat voor aankleding straat. 
 
6. Wintermarkt 
Er zullen ong. 15 kramen zijn, er komen kerstbomen ter versiering, voor het vervoer kan Go For It 
ingeschakeld worden. De paaltjes mogen eruit, is opgenomen in de vergunning. Voor de stroom 
zijn nog wat verlengsnoeren nodig. Er was naast de erwtensoep geen kraam met eten. Dit wordt 
ter plekke geregeld met Anis Abdi.  
 
7. LSA Bewonersdag 
De jaarlijkse bewonersdag van het LSA in Almere was weer een succes en stond vooral in het 
teken van buurtrechten, verkrijgen van vastgoed en toegang tot geld. Er werden onder andere met 
minister Plasterk deals gesloten, projecten met de bus bezocht en een Bewonersagenda 
vastgesteld.    
 
8. Wijkteam 
Alle partijen hebben uitgesproken dezelfde koers te varen. Nu wordt vanuit de gemeente een 
regisseur voor het wijkteam aangesteld. Onduidelijk wat, waarom en hoeveel uur. Er wordt 
navraag gedaan naar de invulling van de functie en wat de meerwaarde is. 



 

Marleen wijst op de mogelijkheid van een open inloop voor ouderen in het Wijkcentrum. Zij gaat 
navragen bij de Witte Hoeve hoe zij dit organiseren. 
Het activiteitenprogramma van Brug in de Wijk lijkt veel raakvlakken te hebben met het wijkteam. 
Wordt contact mee opgenomen. 
 
9. Onkruidbeheersing nav mail Dave Groenen 
Er mag geen Round-up meer gebruikt worden voor onkruidbestrijding door de gemeente, maar 
alternatieve middelen zijn veel duurder. Vandaar dat Dave Groenen graag heeft dat dorps- en 
wijkraden mee gaan denken. Wat nu? Werklozen ronselen mag natuurlijk niet, maar 
bewustwording via de website kan wel. Goed gedrag zou beloond kunnen worden. Mensen 
stimuleren met bv een “schone stoep-prijs”, straten kunnen gemobiliseerd worden voor controle. 
 
10. Jantje Beton 
Gaan we weer meedoen met de collecte? De helft van de opbrengst mag je houden voor eigen 
activiteiten. Overigens doet Jantje Beton niet mee met de gezamenlijke collecte in Venray. Er is 
animo voor dus wordt dgg dat we mee gaan doen. 
 
11. Terugkoppeling Communicatie 
Het idee voor de Wintermarkt van de studenten van Fontys was niet zo snel toepasbaar, maar zij 
hebben een draaiboek opgestuurd voor Brukske Promotie dat ook gebruikt kan worden bij andere 
activiteiten. Zeker in gedachten houden. Er wordt nog gezocht naar een geschikte website. De 
keuze wordt wel bemoeilijkt doordat de criteria van Brukske Mooi Anders, wat zij wel of niet 
zouden willen financieren, onduidelijk zijn. 
 
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
Marleen vraagt naar de bewegwijzering voor de wintermarkt. Is al in voorzien. 
Mike wil dat we meedenken over hoe je groepen meer zelfvoorzienend krijgt. Kookgroepje had bv 
hapjes kunnen verkopen op de wintermarkt. Zo creëer je eigen budget. Altijd nadenken hoe je 
zaken kunt koppelen. 
Rob gaat met het LSA mee naar Antwerpen. Gaat over wijkbudgetten. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


