Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 21-11-2016
Bezoek College van B&W Venray.
B&W: Hans Gilissen, Martijn van der Putten, Jan Loonen, Lucien Peeters.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen en met name het college van B&W van harte
welkom. Er volgt een voorstelrondje waarbij het opviel dat de aanwezige bewoners allen zeer
actief zijn in de wijk en meerdere functies combineren. De meesten wonen er ook al erg lang en
zijn erg positief over het Brukske. Het is een vriendelijke en vooral voor kinderen, veilige wijk. Het
college geeft aan wat hun portefeuille
2. Vaststellen van de agenda:
Het eerste deel van de vergadering wordt de agenda van B&W aangehouden. Daarna kan, als er
nog tijd is, de reguliere agenda van het WPF (ingekort) aangehouden worden.
3. Waar wordt ik warm van?
Allerlei initiatieven worden genoemd, o.a Multiculturele maaltijd, Sinterklaasviering, samenwerking
met De Brier. De burgemeester wordt vooral warm van de wijk Brukske. Het is een erg levendige
wijk met veel betrokken en enthousiaste bewoners.
Allerlei kleine initiatieven komen in de knel omdat er geen geld meer is. Er wonen veel mensen
met een smalle beurs in deze wijk, terwijl het MFC zelf de broek op moet houden. Dat gaat slecht
samen. Maar het MFC heeft toch voor deze weg gekozen volgens Lucien. Overigens is
ondersteuning nog wel mogelijk. Er is alleen een denkomslag nodig. Niet alleen vanwege
besparing, maar ook om weer meer gemeenschapsgevoel te krijgen. Verandering is moeilijk maar
wel noodzakelijk. De huiskamer was bv een dure aangelegenheid die niet meer te financieren is.
Maar diezelfde kinderen zitten nu in voetbalgroepjes e.d. Henk Willems trekt veel kinderen met
activiteiten die bijna niets kosten. Daarom willen we hem graag binnenhalen. Volgens Petra moet
je met de regelgeving soms soepel omgaan, anders gaat elke spontaniteit uit de initiatieven.
6. LSA
Geen informatie over bijeenkomsten.
7. Jantje Beton
De opkomst van collectanten was minimaal. Vandaar ook geen grote opbrengst. Jammer.
8. Wijkteam
Ingrid van Kleef, 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.

