Notulen van de Wijkplatform Brukske jaarvergadering dd: 20-6-2016.
1. Opening
Vanwege de afwezigheid van Petra wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris Lidy.
Iedereen wordt welkom geheten. Piet van Lierop is de nieuwe secretaris van AvBA en stelt zich
voor. Hij zal voortaan ook de agenda en notulen ontvangen.
2. Vaststellen van de agenda:
De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.
3. In/uitgaande post, mededelingen:
De in en uitgaande post is deels doorgestuurd en verder vermeldt in de meegestuurde bijlage.
Mededelingen:
- Niet iedereen wil het aangeboden ontmoetingsbankje nu bij het wijkcentrum plaatsen. Er is
nog weinig plaats en zou een ongewenste hangplek creëren. Er wordt gevraagd binnen
een week met een goed alternatief te komen. Anders zal gevraagd worden of plaatsing
uitgesteld kan worden tot het middengebied verder ingericht is.
- Het WPF heeft een garagebox gehuurd om spullen van de wijk op te slaan, het AVbA
betaalt hieraan mee. Rob heeft al een lijst gemaakt van wat er is en wie contactpersoon is.
- De Streetleague is succesvol afgesloten. Jammer dat geen van de aanwezigen erbij is
geweest.
4. Notulen van: 18-4-2016 en jaarvergadering 23 mei 2016
Notulen april: Geert van der Steen moet zijn Gert van der Steen. De activiteitenlijst van het WPF
zal zsm naar Mike gestuurd worden.
Notulen mei: De Aldi gaat zeker niet naar de Brier. Bij deze zijn de notulen vastgesteld.
5. De Brier
Wim heeft op dit moment weinig te melden. Alles voor de koopzondag is geregeld.
6. Rondweg Brukske
Op 6 juni heeft John Drabbels uitleg gegeven over de plannen met de Rondweg Brukske. Het hele
wegdek wordt opnieuw aangelegd en daarom wordt ook meteen de riolering en de
verkeersveiligheid aangepakt. Het stuk tussen de ingangen Zuidsingel en Henri Dunant wordt nu
nog niet meegenomen vanwege budgettaire redenen. Het zal gefaseerd aangepakt worden. Dit
jaar de voorbereidingen en in 2017 de uitvoering. Er zal een werkgroep komen van bewoners die
mee gaat denken over de uitvoering.
7. WRO 2.0
Op de bijeenkomst over de toekomst van het WRO is in groepjes nagedacht over oplossingen om
het WRO te verbeteren. Erg veel is er niet uitgekomen. Het DB gaat opstappen en er is nog geen
nieuw bestuur. De toekomst lijkt onzeker.
8. Dag van de wijk
De voorbereidingen zijn bezig, maar de Woningbouw huurt geen tafel meer. De lijst van kleine
clubjes voor de tafels van het WPF zal door Mike worden doorgegeven.
9. Wijkteam
Versterk de Wijk is een succes geweest. De activiteiten werden goed belicht en ter plekke is
samenwerking ontstaan. Was een goed moment geweest om het imago van de wijk naar buiten

toe te promoten. Een volgende keer zou de pers uitgenodigd moeten worden, ook bij andere
soortgelijke bijeenkomsten. Wijkteam loopt verder goed.
14. Denktank
Mike doet verslag van de Denktank. De centrale vraag is, wat heeft Brukske nodig. Het WPF is al
bezig een meer coördinerende rol te spelen. De Rondweg is daar een oefening in. Wat gebeurt er
met de overlap en willen de groepen wel samenwerken? Er zou een werkgroep moeten komen om
andere mensen te betrekken. Mohamed Nass zou als coördinator van Brug in Wijk ook de
vergadering van het WPF moeten bijwonen of in ieder geval samen met bv DB in gesprek moeten
gaan. Lydi gaat het hem hiertoe uitnodigen. Het initiatief ligt bij Brug in de Wijk.
15. Suikerfeest
Op 27 juni komt de werkgroep bij elkaar. De kookgroepen zijn al grotendeels bekend, dit jaar komt
er ook een van Sri Lanka. Niets verbindt zozeer als eten.
16. Terugkoppeling Communicatie
De pitch van de 2 webbouwers is geweest en de keuze is om praktische en financiële redenen op
Jeroen Tabeling gevallen. Het Wijkcentrum is hierbij aangesloten. De AvBA heeft bij de beslissing
over de laatste INFO’s ComBO gepasseerd. Er komt een gesprek met de 3 partijen WPF,
Wijkcentrum en AvBA om op een lijn te komen met zowel website als wijkblad.
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
Verder geen onderwerpen.
13. Sluiting.
De dienstdoende voorzitter sluit de vergadering.

