Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 18-4-2016.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Geert van der Steen stelt
zich voor. Hij is opbouwwerker bij Synthese, voorstelrondje volgt.
2. Vaststellen van de agenda:
agenda ongewijzigd overgenomen.
3. In/uitgaande post, mededelingen:
De interviews bij de afvalcontainers vielen samen met de koffiebus. Bleek een goede combinatie
voor gesprekken.
Ambitie dag was dit keer goed van opzet, een vruchtbare bijeenkomst die veel concrete resultaten
opleverde. Behoefte aan klooihok en opbergruimte. In november weer.
Een lijstje van alle spullen in de wijk die door inwoners gehuurd of geleend kunnen worden zou
handig zijn. Wat is waar en wie is de contactpersoon. Er is een beheerder nodig. Er moet een
aanspreekpunt zijn. Voorstel was Rob. Lijst zal er volgende keer zijn.
In en uitgaande post; zie meegestuurde bijlage.
4. Notulen van: 21-3-2016
De notulen worden goedgekeurd.
5. Brukske Cheques
Loopt nog steeds goed. Gitaarstraat wil spotjes in de grond, Moet nog nagevraagd worden. 30 april
is de sluitingsdatum In totaal zijn er nu 13 initiatieven.
6. Wijkteam
Wijkteam heeft als taak verbondenheid te creëren. Dat dit samen met Brug in de Wijk is opgepakt
is toeval omdat initiatieven samenvielen. Het doel is alle actieve groepen bij elkaar aan tafel te
krijgen. 20 mei is de streefdatum.
Er wordt een avond georganiseerd over verkeersremmende maatregelen o.a. met de drie straten
die daarmee bezig waren, maar is voor alle bewoners. De aankondiging gaat ook naar ComBo om
op de website te zetten. Is te combineren met de plannen van de gemeente voor de Rondweg
Brukske die nieuwe afwatering en wegdek wil aanleggen, maar ook verkeersremmende
maatregelen.
Doorsteek naar de Henri Dunant is eind van het jaar te verwachten. De afgekapte tuinen van de
Sambastraat worden dan ook aangepakt.
7. Streetleague
Partnerbijeenkomst geweest voor Streetleague is geweest. De opzet is wat breder dan vorig jaar.
De vertegenwoordiger van wijkraad Centrum stelde voor om elke wijk 150 euro te laten betalen,
ook als ze geen team leveren. Erg sympathiek, vooral omdat zij niet genoeg jongeren hebben om
een team te kunnen vormen.
De organisatie is in handen van de buurtsportcoaches van Venray Beweegt, SV Lake Valley, VIAVVV, Wonen Limburg, de jongerenwerkers van Synthese, verschillende wijkraden in Venray en tal
van vrijwilligers uit Brukske, Veltum en Landweert.
8. WRO
Binnenkort op 24 mei is er een bijeenkomst over toekomstbestendigheid van het WRO. Wijkraden

zijn van oudsher niet zo’n contante factor als de dorpsraden. Er is minder verbondenheid. Via
Venray komt de 25ste bij elkaar voor het eerst na ruim een jaar.
9. Dag van de wijk
Subsidie voor de markt is goedgekeurd en de vergunning kan aangevraagd worden. Bachtuin ligt
dwars, wil gelijk met markt iets organiseren en wel meegenomen worden in de vergunning, maar
verder niet bijdragen. Kunnen actieve groepen ook iets doen. WPF wil een aantal tafels voor de
kleine clubjes huren. Bijvoorbeeld via inschrijfposters in laten schrijven. Blijft voorlopig op de
agenda. Mark gaat meehelpen.
11. Terugkoppeling Communicatie
Er is een begin gemaakt voor een begroting voor de ComBO. Er komt een enquête over de
website en de INFO en andere communicatiemiddelen. Voor website wordt niet meer gezamenlijk
opgetrokken met de andere wijken. Voor ons is de kwestie te dringend en zij hebben blijkbaar een
andere agenda.
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
Verder geen onderwerpen.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering. Volgende keer op 23 mei is de jaarvergadering.

