Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 15-2-2016.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda:
Agendapunt 5 wordt naar voren geschoven en meteen na de opening behandeld, zodat Martin niet
de hele vergadering hoeft bij te wonen. Verder wordt de agenda ongewijzigd overgenomen.
3. In/uitgaande post, mededelingen:
mail: Bericht over springkussen voor de wijk, Factuur LSA, Synthese over NL Doet,
Vergaderschema Dorps- en wijkraden, Uitnodiging werkbijeenkomst masterplan wandelen en
fietsen, Reactie hierop van Gehandicaptenplatform Venray, Synthese cursusaanbod vrijwilligers,
Mailwisseling over collectebussen Jantje Beton en mailwisseling over de Huiskamer.
Post: Welkomspakket Jantje Beton
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: 18-1-2016 en 15-2-2016
De in en uitgaande post van de nieuwe periode zijn per ongeluk opgenomen in deze notulen. Dit
wordt hersteld en de notulen worden opnieuw verstuurd.
5. Werkgroep WRO 2016
Wilma en Martin te Boom van de werkgroep WRO 2.0 gaan alle wijkraden af met een vragenlijst
om te inventariseren wat de huidige stand van zaken van het WRO is, wat wel en niet werkt en wat
beter kan. Het WPF Brukske heeft aan de wieg van het WRO gestaan dus ziet duidelijk het belang,
maar dat is niet bij alle wijkraden het geval. Het valt op dat wijkraden elkaar wel opzoeken om
expertise uit te wisselen. Maar verder is er te weinig saamhorigheid en solidariteit tussen de
wijkraden. Vaak worden zaken binnen de wijkraden ook niet gezien als zijnde gemeenschappelijk.
Communicatie zal een belangrijke factor zijn.
6. Brukske Cheques
Er zijn weer drie nieuwe aanmeldingen. Het loopt dus aardig door. Het merendeel van de
aanvragen is voor straat-barbecues. Overigens zal een vertegenwoordiging van het Wijkplatform
zeker langskomen bij de activiteiten, als zij op de hoogte zijn van de datum.
7. Toekomst Huiskamer
Er is in de afgelopen periode veel over en weer gepraat met de nodige misverstanden. Van de
middag groepen gaat het WPF alleen over de kinderen van groep 7/8. Het WPF heeft er geen geld
meer voor en Synthese vraagt de hoofdprijs voor begeleiding. Professionele begeleiding blijft nodig
voor deze groepen maar moet op een andere manier vormgegeven worden en andere
geldbronnen zijn nodig. Eventueel nog uit het SAP? Overigens is er veel onduidelijkheid. De
groepen draaien nog, maar wie betaalt dat? Blijkbaar wordt de praktische invulling nu overbrugt tot
de grote vakantie.
8. LSA
30 januari is in Zwolle een bijeenkomst over het Right to Challenge, waar een afvaardiging naar
toe is geweest. Een aantal initiatieven met vragen werden voorgesteld en deze kregen in groepen

allerlei tips en aanmoedigingen van de aanwezigen. 18 maart zal een regiodag met een bepaald
thema in het Wijkcentrum gehouden worden.
9. Jantje Beton
Blijkbaar is iemand in Venray bereid gevonden om de coördinatie op zich te nemen. Hoeveel
bussen hebben we nodig? Bij inventarisatie blijken er 6 bussen nodig te zijn, voor de
meidengroepen, Lia, Berry en Wendy en andere WPF-leden. Dit wordt doorgegeven.
10. Wijkteam
De rol van het wijkplatform is te minimaal om met de professionals mee op te kunnen trekken,
bovendien zijn er te weinig mensen voor. Andere vrijwilligers kunnen er niet voor ingezet worden
omdat de professionele partijen vooral zaken willen doen met gevestigde bewonersorganisaties.
11. Dag van de Wijk
In september wordt er weer een straatmarkt “Dag van de Wijk” georganiseerd. Het is het
marktgedeelte van het Solfestival dat nu nog met steun van Wonen Limburg georganiseerd wordt.
Berry en Wendy vragen nu alvast input. Het meeste werk (en geld) gaat zitten in de voorzieningen
die nodig zijn om een vergunning aan te kunnen vragen. Er wordt met hen meegedacht en een
aantal tips gegeven
12. Terugkoppeling Communicatie
De huidige INFO draait met veel verlies en is in de toekomst niet te handhaven. Er zal voor
augustus, als het contract met de printer afloopt, naar een andere vorm gezocht moeten worden.
De website moet snel gefikst worden. Ter plekke wordt een app naar Richard gestuurd om de
inloggegevens op te vragen zodat de site weer operatief gemaakt kan worden, ook als er geen
back up is van de inhoud. De dorps- en wijkraden willen wel samen naar een vernieuwde website,
maar hebben daar geen haast mee. Wij wel. De twitteraccount zal nieuw leven ingeblazen worden.
13. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
Verder geen onderwerpen.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

