Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 18-12-2017.
1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter. Agendapunt 4 wordt als eerste behandeld.
4. Voorstellen Puck Rijs, buurtsportcoach Venray Beweegt
Na een voorstelrondje geeft Puck aan dat ze Brukske een actieve en betrokken buurt vindt. Ze
gaat zich o.a. bezig.houden met Streetleague en jogging voor jonge kinderen. Ze wil in kleine
stapjes de keuze voor een gezond leven geven. Dat kan b.v al gaan over fruit als snack bij
kinderactiviteiten (misschien iets voor SpDJZ en AVBA?). De opdracht is erg breed.
2. Mededelingen en ingekomen post:
Mededelingen, terugkoppelingen: WRO; glasweb is opgestart, Combo; boekje door
omstandigheden wat laat, rekening naar adverteerders, Speelcoach Henk; informatiebijeenkomst
voor vrijwilligers door Match geweest. Aanbod cursus vrijwilligerscoach. Activiteiten in volle gang.
Binnengekomen post: Uitnodigingen dialoogsessie, Nieuwjaarsbijeenkomst 11-1-18, Juridische
splitsing Wonen Limburg (uitgelegd door Nicole), WL moet zich weer alleen met woningen
bezighouden, Bijeenkomst gemeente 8-1-18 over nieuwe indeling gebiedsregie. Dave Groenen
wordt de nieuwe contactpersoon voor het Brukske.
3. Notulen 20-11-2017
De animo en activiteiten voor speeltuintjes tussen Verdi/Vivaldistraat zijn onbekend. Wordt bij
Angelique nagevraagd. Notulen worden goedgekeurd.
5. Wijkteam
Volgende bijeenkomst is weer in januari. Er komt een centraal meldnummer voor overlast.
6. Wintermarkt
Door de gladheid en het weer was er een lagere opkomst. De sfeer was wel goed en de
standhouders wilden volgend jaar weer. Er moet opnieuw een draaiboek opgesteld worden waarbij
de minpunten niet vergeten mogen worden. Volgende keer misschien met budget, zodat de
aankleding wat beter kan.
7. Reconstructie Rondweg Brukske
De start komt dichterbij. Voorbereiding zoals aan het leidingwerk is al begonnen en 9-1-18 is er
weer een bewonersbijeenkomst.
8. Vergaderdata voor 2018
Lia zal een aantal data niet kunnen komen. Verder voorstel voor kennisgeving aangenomen.
9. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
- Rob was bij de groep die een Pluum mocht ontvangen. Ook een groepje kinderen uit het Brukske
kregen een Pluum.
- Er komt toch nog een rondje Brukske Cheques in 2018!. Hetzelfde clubje kan het weer gaan
doen. Aanvangscommunicatie gaat waarschijnlijk via Toos. Let op dat uitdelen niet net voor
ophalen oud papier gebeurt.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

