
 

  
 
 
Notulen van de Wijkplatform Brukske jaarvergadering dd: 19-9-2016. 
 
1. Opening 
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.  
 
2. Vaststellen van de agenda: 
Vanwege de afwezigheid van Berry en Wendy zal de nabeschouwing van de Dag van de Wijk 
doorgeschoven worden naar de volgende vergadering. 
 
3. In/uitgaande post  
De in en uitgaande post is deels doorgestuurd en verder vermeldt in de meegestuurde bijlage. 
 
4. Mededelingen: 

- De veldjes met speeltoestellen in Brukske 1 wil de gemeente terugbrengen naar twee 
locaties. Er is een beetje nog ruimte voor discussie maar zeker is dat de situatie niet blijft 
zoals hij is en dat de gemeente niet meer gaat onderhouden. Door met de wijkbus op een 
van de betreffende veldjes te gaan staan op 29 sept of 6 okt kan met de bewoners in 
overleg worden gegaan. Er zal hiervoor geflyerd worden. 

- Petra en Marleen melden zich af voor de middag over verkeersveiligheid. 
- Kleurrijk krijgt een soort vervolg in het voorjaar. Wordt een Venray breed evenement, maar 

gehouden in het Brukske. Is niet alleen voor LHBT maar ook andere groepen. 
 
5. Notulen 15 aug 2016 
Er wordt nog gewerkt aan de spullenlijst. De huidige tent is onbruikbaar geworden. Vervanging zal 
alleen gebeuren als er vraag naar is. Een handzamer model is waarschijnlijk ook erg kwetsbaar. 
 
6. De Brier 
De komende zondag geplande Carbootsale heeft nog maar weinig aanmeldingen. Aan de stand 
prijs van 5 euro kan het niet liggen. Misschien kunnen we ter aanvulling de pannakooi plaatsen. 
Anis zal er met hapjes staan. Wordt nog reclame op twitter gemaakt. 
 
7. Verkeersveiligheid en Rondweg Brukske 
De geplande bewonersavond over Verkeersveiligheid op 8 oktober is rond. De gemeente komt niet 
officieel maar Ingrid zal meeluisteren en terugkoppelen. Of Marcel kan komen is de vraag. VVN zal 
er wel zijn. Er is deels al geflyerd maar er wordt ook met de wijkbus bij de Jumbo gestaan. 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep over de Rondweg Brukske is geweest en binnenkort 
komt er nog een. De belangstelling op de Dag van de Wijk was groot voor het onderwerp en 
leverde enkele deelnemers voor de werkgroep op.  
 
8. LSA Zomerschool 
Kort verslag van de activiteiten in Friesland. Vooral indruk maakte het goedkope gebruik van 
elektrische autootjes waarmee zelfs in winkelstraten en ziekenhuis kon worden gereden. Zou ook 
bruikbaar kunnen zijn voor onze wijk. Er zal meteen contact worden opgenomen met Patrick van 
den Broek hierover  
 
9. Dag van de wijk 
Dit agendapunt vervalt, maar duidelijk was wel dat er minder kramen en bezoekers waren dan 
vorig jaar. Wel erg gezellig. Het ter beschikking stellen van kramen door het WPF werd 
gewaardeerd. 
 



 

10. Wijkteam 
Leefbaarheid, zorg en welzijn zijn ook een taak voor het Wijkteam maar is nog niet erg uit de verf 
gekomen, er wordt nog naar een vorm gezocht. Gesprekken met mensen werkt altijd, maar nog 
zoekende hoe. Graag signalen. Ingrid zal een voorzet geven voor evaluatie in december. 
 
11. Suikerfeest 
De multiculturele maaltijd op 24 september is rond. De burgemeester zal ook komen. De 
bezoekers zijn er op uitnodiging en is vooral bedoeld voor de minima. 
 
12. Terugkoppeling ComBO 
Er wordt druk gewerkt aan de website. Hoe het zit met de gelden van SAP wordt nog nagevraagd 
i.v.m. de betaling aan Jeroen. Blijkbaar voelt AvBA niet dat het wijkblad van ons allemaal blijft en is 
er wat strijd betreffende bezorging e.d. Mike en Toos zijn op dit moment nog nodig voor het 
functioneren van de werkgroep. Niet duidelijk hoelang ze nog blijven. 
  
13. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
-  Het oude winkelcentrum is nu dichtgetimmerd en ziet er verpauperd uit. Zal deels afgebroken 
worden zoals vermeld op de website. 
-  De Bachtuin ziet er verwaarloosd uit en wordt niet gebruikt. Het bestuur is erg uitgedund. Er 
wordt samen met Doreen weer geprobeerd het op poten te zetten. Het is niet duidelijk wie de 
eigenaar is. 
-  Er is weer meer afval bij de containers. De BOA’s zullen op de hoogte gebracht worden. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


