
  
 
 
Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 21-3-2016. 
 
 
Aanwezig: Petra van Duijnhoven, Lidy Gooren, Rob Fries, , Marleen Stevens, Eddy Partridge, 
Mark en Monique Klaassen, Wilma Theunissen, Mike Smits, Han Verkuijlen, Lydie Goedee, Ingrid 
van Cleef. 
 
Afmeldingen: Lia Juliana, Marleen Molmans, Berry en Wendy Wolbertus 
 
1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda: 
Agendapunt 10 wordt toegevoegd om het plan van aanpak van Mike over de toekomst van het 
Wijkplatform te kunnen bespreken. Verder wordt de agenda ongewijzigd overgenomen. 
 
3. In/uitgaande post, mededelingen: 
mail: Bericht van Han Verkuijlen over verzekering van vrijwilligers, Jaarverslag van 
Ouderenverenigingen Venray, Stukken over speeltoestel voor de wijk, Verslag van de vragen over 
vernieuwing WRO, Uitnodiging 2de bijeenkomst over wandel- en fietsroute, Leerwerkbedrijf MEO 
biedt zich aan voor websites, Voorinschrijving 32ste fietsvierdaagse. Verzoek Avans studenten voor 
enquête over wijkteams en interview leefbaarheid, Uitnodiging nieuwe ronde Streetleague, 
Uitnodiging klankbordgroep Via Venray, uitnodiging Ambitiedag, uitnodiging conferentie Horst ad 
Maas, Verzoek B&W om een bezoek te brengen 23 mei, aankondiging archeologisch graafwerk. 
Post: Verzoek jaarverslag WPF 2015 i.v.m. subsidie en herziening subsidiebeschikking van 
Gemeente Venray. 
Mededelingen: Website werkt weer. Jaarverslag zou voor 1 april klaar moeten zijn. Uitstel wordt 
gevraagd en Han vraagt na waarom de brief verstuurd is in deze vorm. 
 
4. Notulen van: 18-1-2016 en 15-2-2016 
De herziene notulen van januari en die van februari worden goedgekeurd.. 
 
5. Brukske Cheques 
Nog steeds komen er aanvragen binnen. Dit keer viel op dat verkeersremmende maatregelen 
populair zijn. Diverse straten wilden spiegels bij het begin van de straat. De gemeente zou 
bezwaar hebben. Han vraagt dit na en de redenering wordt afgewacht. 
 
6. LSA 
De bijeenkomst in het MFC Brukske van het LSA ging vooral over maatschappelijk vastgoed. Een 
van de workshops ging over Venray West, waar grootwoners de kans krijgen te kopen of in een 
hofwoning kleiner te gaan wonen. Ook Wijkcentra stonden op de agenda. 
 
7. Jantje Beton 
De opkomst van collectanten in het Brukske viel erg tegen. Deels kwam dit door ziekte of 
persoonlijke omstandigheden. Met dit in het achterhoofd viel de opbrengst nog mee. In totaal is 
€164,54 opgehaald in het Brukske, waarvan we zelf €82,27 mogen besteden. 
 
 
 
 
8. Wijkteam 



Ingrid van Cleef, de regisseur van het Wijkteam vanuit de gemeente zal voorlopig regelmatig 
aansluiten bij de WPF vergaderingen en vraagt aan de leden en belangstellenden ook input als 
wijkbewoners. Het wijkteam sluit ook aan bij de koffiebus en belt ook aan bij bewoners. Binnenkort 
komt er een bijeenkomst om alle actieve groepen in de wijk te verbinden. Daarvoor wordt een 
arrangementenkaart gemaakt om alle activiteiten inzichtelijk te maken. Er zijn ook plannen voor 
bewonersbijeenkomsten rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld verkeersveiligheid. 
 
9. Streetleague 
Dit jaar wordt er weer een Streetleague georganiseerd. Vorig jaar had Brukske wel vier teams. Er 
is al een voorschot genomen om per wijk per team €150,- bij te dragen zodat de deelnemers hun 
tenue kunnen houden. Dat zal de jeugd zeker stimuleren. 
 
10. Plan van Aanpak 
Reorganisatie van het Wijkplatform is nodig omdat al het werk nu op de schouders van een 
beperkt aantal mensen terecht komt. De werkdruk kan verlaagd worden door meer samenwerking 
met andere partijen en een meer faciliterende rol aan te nemen. Eerst zal er een inventarisatie van 
de activiteiten van het WPF gemaakt worden. 
 
11. Terugkoppeling Communicatie 
De website is weer online. Door de hulp van Jeroen Tabeling ging dit razendsnel. Hij gaf trouwens 
ook de raad om een andere provider te zoeken. Nu is het zaak de website weer zo snel mogelijk 
bij te werken zodat hij voorlopig weer goed functioneert, tot er een andere website komt. Verzocht 
wordt om nieuws en nieuwtjes door te geven aan de leden van de werkgroep ComBO zodat deze 
het op de website kunnen zetten. 
  
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
Verder geen onderwerpen. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Actielijst: 

- Nagaan wat de weerstand van de gemeente is tegen verkeersspiegels. (Han) 
- Arrangementenkaart maken van de activiteiten in de wijk. (Mike) 
- Inventarisatie maken van de activiteiten van het Wijkplatform (DB?) 

 
Notulist:        
Lidy Gooren 
 
 
 
Voorzitter,          Secretaris, 
Petra van Duijnhoven        Lidy Gooren 
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