Notulen van de Wijkplatform Brukske jaarvergadering dd: 15-8-2016.
1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda:
Op verzoek zal het agendapunt In/uitgaande post/mededelingen voortaan gesplitst worden.
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 verder doorgeschoven naar 21 november.
- Wonen Limburg gaat de huur van de garagebox voortaan automatisch incasseren zoals
afgesproken was en er zullen als het goed is geen herinneringen meer binnen komen.
- Kids Survival is leuk verlopen, maar er waren een aantal vragen en opmerkingen. Liever
geen ballonnen meer gebruiken, is niet goed voor het milieu. N.a.v. vragen over als er iets
gebeurd zou zijn. Het WPF heeft een doorlopende risicoverzekering en de vrijwilliger zijn
ook allemaal verzekerd. Bovendien moet het opruimen ook goed geregeld worden.
- Met de spullenlijst zijn Rob en Wilma nog bezig.
4. Notulen 18 juli 2016
TOOS is het project dat samen werkt met school, ouders en kinderen. Verder lopen er inderdaad
meerdere opschoontrajecten. De notulen worden verder goedgekeurd.
5. De Brier
De eind augustus geplande Carbootsale kan beter verplaatst worden naar eind september. Petra
zal contact met hen opnemen. De ondernemers zijn goedwillend, maar moeten hier en daar nog
wel gestimuleerd worden in hun acties. Navragen wat de afgesproken deelnemersvergoeding was.
6. Verkeersveiligheid en Rondweg Brukske
De bewonersavond over Verkeersveiligheid is gepland op 8 oktober van 13.00 tot 15.00u. De
vertegenwoordiger van de gemeente zal wel naar de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep
komen om een beter beeld van de bedoeling te krijgen.
In september is de eerste bijeenkomst van de werkgroep over de Rondweg Brukske.
7. Huiskamer
Mirte heeft afscheid genomen als begeleidster van de meidengroep. Er is geen deugdelijke
vervanging gevonden voor haar, want de begeleiding is van deze groep is erg intensief. Hoe nu
verder. Het plan om samen met het Wijkcentrum jeugdbegeleiding in een andere vorm te gieten
zal weer opgepakt moeten worden. Er is ook geen geld meer om het op de oude manier te doen.
Als er een goed plan van aanpak is zouden subsidiegelden aangeboord kunnen worden.
8. Dag van de wijk
De organisatie is zo goed als rond. Actieve groepen in de wijk zullen nog benaderd worden om de
5 kramen die het wijkplatform ter beschikking heeft gesteld te bemensen. Flyers en posters zijn al
klaar. Publicatie gaat naast de berichten op website en facebookpagina via persberichten naar de
plaatselijke pers. De Brier zal nog benaderd worden voor loterijprijzen.

9. Wijkteam
Er zijn momenteel geen bijzonderheden te vermelden over het Wijkteam.
10. Suikerfeest
Alles is al geregeld voor de multiculturele maaltijd op 24 september. Begin septermber zal er nog
een bijeenkomst zijn.
11. Terugkoppeling Communicatie
De logo’s voor op de website zijn besproken. Voor de financiering zijn de nodige contacten gelegd
en is zo goed als rond. Er wordt nu gewerkt aan de verbeterde versie van de Wijkinfo die in
november uit moet gaan komen.
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
Verder geen onderwerpen.
13. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

