Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 18-1-2016.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Els Bloemen zal op twee momenten aanschuiven over
twee onderwerpen, deze zullen gedurende de vergadering ingelast worden.
3. In/uitgaande post, mededelingen:
mail: Kerstwens en uitnodiging Nieuwjaarsborrel van Brukske Mooi Anders en Gebiedsgericht
Werken. Persbericht gezamenlijke collectie Goede Doelen Venray. Bevestiging aanmelding en
procedure Jantje Beton. David Groenen, overzicht verharde gebieden ivm groenbestrijding.
Betaling Volta door de Gemeente, Persbericht gedenkplaat Richard Philipsen. Uitnodiging Brug in
de wijk voor nieuwjaarsbijeenkomst. Radio Omroep Venray, inventarisatie buurtWhatsapp.
Protheion zoekt contactpersonen vrijwilligerszorg.
Post: Geen
Mededelingen: Website ligt er nog steeds uit.
Marleen heeft navraag gedaan bij de Witte Hoeve. Inloop ouderen kan via gemeentebudget
aangevraagd worden als WMO zorggroep met begeleiding, met voor € 7,50 een met warme
maaltijd.
4. Notulen van: 16-11-2015
Notulen zijn akkoord bevonden. De onkruidbestrijding wordt bij het WRO besproken.
5. Brukske Cheques
Vijf aanvragen zijn in behandeling, drie zijn er al uitbetaald. Het loopt beter dan vorig jaar, maar
moet wel levend gehouden worden, door gespreid publiciteit te geven. Timing van de uitgifte kon
beter. Was net voor het oud-papier.
6. LSA
Rob was in Antwerpen bij een bijeenkomst over wijkbudgetten dat via spel inzichtelijk werd
gemaakt. Het verschil in speerpunten van België en Nederland was duidelijk. Aanstaande zaterdag
is in Zwolle een bijeenkomst over het Right to Challenge. Gaat ook een afvaardiging naar toe.
6a. Bonte Steek
Els Bloemen runt samen met collega Stan een handwerkclubje De Bonte Steek, waar mensen
elkaar ontmoeten, nu ze huur moeten gaan betalen willen ze graag een bijdrage. Het Wijkplatform
heeft daar de middelen niet meer voor en raadt aan zelf financiering te zoeken of de gratis ruimte
in het jeugdhonk te gebruiken, maar deze is te donker. Er zijn eventueel budgetten voor via WMO.
Ze zullen zelf eerst een plan maken en dan met Han aan tafel gaan.
7. Wijkteam
Regisseur Ingrid van Kleef is benoemd. Het wijkteam gaat de casussen die zich voordoen verdelen
onder de professionals. Wat is de rol van het Wijkplatform eigenlijk nog. Brug in de Wijk blijkt
overigens soortgelijke dingen te doen. Dit moet nog besproken worden.
8. Buurtwhatsapp
Omroep Venray vraagt argumenten voor en tegen een buurtwhatsapp om de veiligheid te
bevorderen. Tegen: telefoonnummers zijn binnen de groep openbaar en niet iedereen wil dat.

Voor: het is laagdrempelig en werk snel omdat de lijntjes kort zijn. Op straatniveau zal het beter
werken. Eventueel met een vertegenwoordiger per straat naar wijkniveau tillen.
8a. Dansgroep
Marloes Drent wil graag in navolging van succesvolle groepen in Venray, swingende avonden voor
40+ organiseren, eventueel ook met stijldansen, zodat zowel los als vast gedanst kan worden. Zij
zouden dit graag onder de paraplu van het Wijkplatform willen doen in verband met het huren van
zaalruimte in het Wijkcentrum. Deze faciliteit wil het Wijkplatform graag bieden. Wilma zal met hen
in gesprek gaan over de organisatie.
9. Brug in de Wijk
Is deels al bij het onderwerp Wijkteam besproken. Valt op dit moment niet meer over te zeggen.
10. Terugkoppeling Communicatie
Nog bezig met Websitekeuze, wordt nu extra dringend nu Brukske.nl eruit ligt. Er wordt hiervoor
aansluiting gezocht bij WRO, samen zouden de kosten lager zijn en de mensspreiding voor beheer
beter. Verder wil Brug in de Wijk meedoen met de communicatiegroep, maar er is nog niemand
geweest. De twitteraccount zou ook beheert moeten worden door de communicatiegroep. Mijn
Venray werd nog genoemd, maar daar schijnen nieuwe ontwikkelingen te zijn. Beter wachten tot
maart.
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
Verder geen onderwerpen.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

