Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 20-11-2017.
1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter. Agendapunt 4 wordt gewijzigd. Puck Rijs komt
de volgende keer. Daarvoor in de plaats krijgt Jolanda van Sinten van Smile Landweert het woord.
2. Mededelingen en ingekomen post:
Binnengekomen: Aankondigingen en uitnodigingen IKL, Gehandicaptenplatform, Spirato, VKKL,
Dialoogsessie subsidiebeleid Gemeente Venray, Nieuwsbrief Via Venray.
Mededelingen, terugkoppelingen: LSA wil leden meer betrekken. ComBO heeft etentje voor
bezorgers gegeven. Er wordt gekeken hoe de activiteitenkalender iets uitgebreid kan worden.
Henk krijgt een meer permanente functie als speelcoach. Een fonds heeft geld toegezegd,
waardoor hij bij NLW voor een jaar kan worden ingehuurd. Het is de bedoeling dat meer
jeugdactiviteiten gekoppeld worden zoals SDJZ en Bachtuin.
3. Notulen 17-7 (herziening),18-9 en 16-10-2017
Bij de laatste notulen zal de afmelding van Lia toegevoegd worden. De rest is goedgekeurd.
SpelenDoeJeZo werd bij de subsidieaanvraag verwezen naar het WPF. Deze heeft het geld daar
niet meer voor.
4. Smile Landweert
Smile Landweert beloont goed verkeersgedrag. Rondom de Chopinstraat gaan ze activiteiten
ondersteunen. Per 1 januari wordt het Smile Venray met 2 vertegenwoordigers per wijk en er wordt
samengewerkt met VVN, de wijkagent, de gemeente e.d. Samenwerking staat hoog in het
vaandel. Verkeersmarkt is komend jaar op 29 april.
5. Wijkteam
De volgende dag is er overleg. Wegens ziekte heeft Han overgenomen.
6. Wintermarkt
De flyer staat nu alleen nog op Facebook. Komt ook op de website en als het voor vrijdag
verstuurd wordt ook in het boekje. Er wordt nog contact met Berry opgenomen.
7. Reconstructie Rondweg Brukske
De reconstructie van de Rondweg is weer uitgesteld tot januari.
8. Bijeenkomsten speeltuintjes en situatie Bach- en Mozartstraat
De overlast rond de speeltuintjes zijn geluwd vanwege het weer. Na de winter worden de
bijeenkomsten weer opgestart behoudens incidenten. Het doel is ook de overlast langs het zwarte
pad verminderen. Er worden ook mensen gezocht rond de veldjes tussen Chopin/Grieg en
Verdi/Vivaldi.
9. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
- De beweegtuin in de Allegrostraat heeft al mensen bijeengebracht.
- Het verbindingsstuk langs het MFC is slecht zichtbaar en daardoor gevaarlijk.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

