
 

  
 

 
Notulen van de Wijkplatform Brukske vergadering dd: 15-1-2018. 
 
 
1. Opening 
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.  
 
2. Mededelingen en ingekomen post: 
Mededelingen en post: Berry komt voortaan weer alleen. De politie heeft ook oost/west verdeling 
wijkagenten. Komt nog meer informatie. Voor de ontvreemding van de bus is een schadeformulier 
ingevuld, wordt vervolgd. Mail RespectOn wordt doorgestuurd 

a. Terugkoppelingen: ComBO, Wilma, Lydi en Joris stoppen. Teleurstelling over de 
communicatie werd als voornaamste reden aangegeven. Wat nu? Website en Facebook 
gaan in ieder geval door. Twitter en boekje moet nog besloten worden, Piet wil helpen. 
Wilma stopt ook met het Wijkplatform en verlaat de vergadering 

b. Vrijwilligerscoach Match. Jolanda en Margret melden zich aan voor de cursus. 
 
3. Notulen 20-11-2017  
De data die nu bekend zijn: Wintermarkt 17 nov, 12-17u, Solfestival 17 juni, 11-17u en 19 sept 
waarschijnlijk Dag van de Wijk. Notulen worden goedgekeurd. 
 
4. Vergaderdata 2018 gewijzigd. 
Elke maand een algemene vergadering is niet echt nodig. Om de 2 maanden is genoeg. Een 
wijziging bij het nieuwe voorstel ivm zomervakantie: 16 juli wordt 25 juni. Verder wordt het voorstel 
aangenomen. 
 
5. Reconstructie Rondweg Brukske 
Voorbereidingswerkzaamheden van de reconstructie zijn begonnen. Voortgang en informatie wordt 
gegeven via website Brukske.nl. 
 
6. Indeling gebiedsgericht werken 
Het gebiedsgericht werken krijgt een oost/west indeling en een iets andere structuur met 
coördinatoren over een groter gebied en contactpersonen. Ingrid gaat naar West, Han gaat naar 
de Dorpen en wij krijgen Dave Groenen als coördinator/contactpersoon. 
 
7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 
- Hoe gaat het met het oud papier in onze wijk. Na een gesprek met Dave Groenen gaan we 
contact hierover opnemen met AVBA 
- Er moet meer ruchtbaarheid gegeven worden aan de activiteiten van Speelcoach Henk. 
- De broodbak wordt niet tijdig geledigd, waardoor overlast van muizen en ratten. Petra stuurt een 
mail naar Han hierover. 
- Het verpauperende oude winkelcentrum zou (deels) afgebroken moeten worden want onveilig, 
maar Jumbo wacht de vergunning voor de nieuwbouw af. We kunnen de vraag officieel vanuit het 
Wijkplatform stellen. 
- De notulen zullen binnenkort weer (in uitgedunde vorm) op de website komen. 
- De woningbouw op het terrein van de Landbouwschool (Beukenlaan) start 1 febr. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


