
 

  
 
 
Notulen van de Wijkplatform Brukske jaarvergadering dd: 18-7-2016. 
 
 
1. Opening 
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.  
 
2. Vaststellen van de agenda: 
Het onderwerp verkeersveiligheid wordt gecombineerd met het agendapunt van de Rondweg 
Brukske. De rest van 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: 

- Het bezoek van B&W is doorgeschoven naar 17 oktober. 
- In het kader van Keep it Clean, vertelt Lia over het project TOOS dat nieuw leven 

ingeblazen zal worden. Het project met school en van Brug in de Wijk loopt nog. 
- De lijst met spullen in de wijk wordt verder uitgewerkt door Rob en Wilma. 
- Het aanbod van het ontmoetingsbankje wordt doorgegeven aan Joris voor het Wijkcentrum. 
- Lydi zal voortaan als vertegenwoordiger van Brug in de Wijk de vergaderingen bijwonen. 

Ze wil meer informatie over wat het Wijkplatform doet. Dat zou o.a. kunnen middels een 
nieuw wijkboekje. Het zou digitaal gemaakt kunnen worden zodat het makkelijker te 
actualiseren is. 

- Mike geeft de opdracht over verbreding van het Wijkplatform terug. Hij had het gevoel niet 
genoeg medewerking te krijgen om de opdracht te realiseren. Verbreding blijft wel nodig en 
in sept zal er nog een gesprek komen met Han, Mike en het Wijkplatform. 

 
4. Notulen van: 18-4-2016 en jaarvergadering 23 mei 2016 
Als de voorzitter er niet is hoeft deze ook niet bij de ondertekening vermeld te worden. Er zijn 
verder geen aanmerkingen op de notulen en bij deze zijn beide notulen vastgesteld. 
 
5. De Brier 
Er waren wat communicatiefoutjes over de starttijd en de stroomvoorziening bij het opzetten van 
de koopzondag. Toen deze opgelost waren brak het noodweer los. Erg jammer. Misschien is er te 
snel besloten om te stoppen. Er waren in ieder geval veel leermomenten. 
 
6. Verkeersveiligheid en Rondweg Brukske 
De bewonersavond over Verkeersveiligheid komt geheel los te staan van de informatie over de 
Rondweg. Er zijn 3 straten benaderd en er is gesproken over de aanpak. Er is meer ondersteuning 
nodig bij de organisatie. In ieder geval zal het niet langer duren dan twee uur en gaat voorlopig de 
voorkeur uit naar 17 september. Dat kan nog herzien worden. 
Betreffende de werkgroep over de Rondweg Brukske gaat een mail naar John Drabbels met de 
mailadressen van tot nu toe bekende mensen die mee willen praten. Deze zal nog aangevuld 
worden. 
 
7. WRO 2.0 
Het dagelijks bestuur van WRO wilde per direct stoppen. Op een vreemde manier werd er vanuit 
gegaan dat de werkgroep WRO 2.0 het nieuwe dagelijks bestuur zou gaan vormen. Dat is nooit de 
bedoeling geweest. Uiteindelijk waren Wilbert en Joop wel bereid om de taak op zich te nemen. 
Een derde wordt nog gezocht. 
 



 

8. Dag van de wijk 
De flyers en de inschrijfformulieren zijn klaar. Er is nog geen bericht van de gemeente, maar die 
zijn vaak laat. Voor de prijsjes van de loterij zouden de ondernemers van de Brier benaderd 
moeten worden. Het wijkteam wil graag bij de 5 kramen die door het WPF ter beschikking zijn 
gesteld voor de clubjes en verenigingen. Geen bezwaar. Er is nog plaats genoeg. 
 
9. Wijkteam 
Mensen willen graag wat meer duidelijkheid over het nieuwe winkelcentrum. Jos Meijboom is 
hierover benaderd door het Wijkteam. De onderhandelingen zijn nog niet rond. De vergunning is 
dan ook nog steeds niet aangevraagd. Over de start valt dus nog niets te zeggen. 
 
10. Suikerfeest 
De datum voor de multiculturele maaltijd is vastgesteld op 24 september. Er doen zes 
verschillende landen mee en er wordt gerekend op 200 gasten. De Rabobank heeft 250 euro 
toegezegd, maar er zijn nog meer sponsorgelden nodig. 
 
11. Terugkoppeling Communicatie 
Er is overleg geweest met het Wijkcentrum, de AvBA en het Wijkplatform met positief resultaat. 
Deze partijen willen allen een substantiële financiële bijdrage leveren. De Wijkinfo zal voor 
september en oktober nog gedrukt en uitgegeven worden door de AvBA. Die van november zal 
dan in een nieuw jasje door ComBO uitgegeven gaan worden. Overigens gebeurt er van alles in 
de wijk waar ComBO geen weet van heeft. Het moet nog tussen de oren komen om alles aan 
ComBO door te geven. 
  
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
Verder geen onderwerpen. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


