Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 18-9-2017.
1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
2. Mededelingen en ingekomen post:
Binnengekomen: Aankondigingen Spirato. Singelloop, Via Venray. Volmolen voor Molenprijs 2017.
3. Notulen 17-7-2017
Enkele aanpassingen zijn nodig bij de aanwezigen en agendapunt terugkoppeling ComBO. Een
herzien exemplaar wordt nagestuurd. Voor de financiering van het wijkblad wordt een gesprek
gepland tussen ComBO, AvBA en Wijkplatform. Er wordt contact opgenomen met Johan.
4. Terugkoppeling WRO
Binding tussen wijkraden is lastig. De meeste raden zijn vooral met zichzelf bezig. De mogelijkheid
van cameratoezicht wordt opnieuw bekeken. Er komt tijdelijk een verbindingsstuk voor de rondweg
Brukske omdat de komst van het nieuwe winkelcentrum nog erg lang duurt.
5. Wijkteam
De volgende dag is een koffietentbijeenkomst in de Bachtuin. Verder geen bijzonderheden.
6. Dag van de Wijk evaluatie
Was een leuke gezellige dag. Het weer viel gelukkig erg mee. De kosten worden elk jaar minder.
Er waren wel iets minder bezoekers. Kan zijn doordat met flyers iets mis ging. De 3 tafels van het
WPF waren jammer genoeg niet voldoende gevuld.
7. Bijeenkomst m.b.t. speeltuintjes en Bach- en Mozartstraat
Mede door extra team straatcoaches is het een stuk rustiger geworden. Ook zijn een aantal
toestellen achter de Chopinstraat weggehaald. Er wordt al nagedacht over alternatieve simpele
speeltoestellen. Er zijn 2 werkgroepen actief.
8. Terugkoppeling ComBO
ComBO staat nu op eigen benen en heeft afscheid genomen van Mike. Het via ComBO doorgeven
van gebeurtenissen in de wijk is nog niet optimaal. Niet altijd duidelijk wat wel of niet gemeld kan
worden. Moet nog groeien.
9. Survival Kids en fietscross evaluatie
Was helemaal geweldig. De kinderen vonden het prachtig, alles is goed verlopen en er waren
geen gewonden. Ook het springkussenparcours was een succes. Drabbels komt volgende keer
eventueel vooraf inspecteren i.v.m. gevonden rommel bij de uitgraving van het parcours.
10. Terugkoppeling Zomerschool LSA
Dit jaar in Den Helder en Texel. Is altijd weer leerzaam en gezellig. Bij de initiatieven op Texel viel
op, dat op een eiland de prioriteiten echt anders liggen dan bij wijken.
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.
- De nieuwbouw van het winkelcentrum zal niet eerder dan het najaar 2018 starten vanwege de
rechtsgang van diverse winkeliers in Venray. Dit stagneert ook andere ontwikkelingen in de wijk.
- De klankbordgroep Via Venray heeft binnenkort een infoavond voor iedereen
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

