
 

  
Notulen van de vergadering Wijkplatform Brukske dd: 19-11-2018. 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Er is behoefte aan input van het nieuwe bestuur van het 
Wijkcentrum over het huidige beleid. Grad Verkoelen en Wil Gommans zijn hiertoe bereid en 
schuiven aan namens het bestuur en krijgen als eerste het woord.  
 
1a. Bestuur Wijkcentrum geeft uitleg 
Het hoofddoel van het nieuwe bestuur is om het wijkcentrum kostendekkend te krijgen. Vandaar 
dat bij niet commerciële bijeenkomsten geen eten en drinken meer mee mag worden genomen. Er 
is echter nog geen beleidsplan. Het bestuur is in onderhandeling met de sociale partijen. De eerste 
maandag van de maand hebben zij bestuursvergadering. Aanschuiven is mogelijk. De nieuwe 
website van het WC zal alleen een boekingssite zijn. Zij blijven wel deelnemen aan de website 
brukske.nl. Het enige emailadres is op dit moment reserveringen@wijkcentrum.nl. Het Wijkplatform 
spreekt haar zorgt uit of de sociale functie van het Wijkcentrum bij het huidige beleid wel 
voldoende ruimte krijgt. 
 
2. Mededelingen, binnengekomen post 

a. Terugkoppeling Combo. Nogal wat opmerkingen over de laatste Brukske Bruist. 
Problemen worden onderkent en er wordt aan gewerkt. Website moet vanwege stoppen 
AvBA ook aangepast worden. 

b. Wijkteam: Dave Groenen geeft uitleg over de nieuwe aanpak gebiedsregie. Voortaan 
wordt gewerkt met een gebiedsagenda waarbij alle partners betrokken worden. Per wijk 
worden urgente thema’s aangewezen nav grondig onderzoek. Voor Brukske kan dat 
bijvoorbeeld kinderactiviteiten en het wijkcentrum zijn. De wijkteams moeten dan ook op 
een andere manier gaan werken. 

c. Reconstructie rondweg: Is bezig aan de laatste fase. Er is weinig tijdsoverschrijding. 
Misschien eind van het jaar al klaar. 

d. LSA: geen bijzonderheden. 
e. Werkgroep carnaval is goed bezig. 12 dec is de volgende bijeenkomst. 

 
3. Notulen september 2018  
Geen bijzonderheden, goedgekeurd. 
  
4. Woonlocatie arbeidsmigranten De Hulst 1 
De aanleg is begonnen. Er is weinig ophef in de wijk hierover. 
 
5. AvBA en overdracht activiteiten 
De overname is al bezig. Nog niet duidelijk welke activiteiten het Wijkcentrum overneemt. St. 
Maartensoptocht was ondanks de regen geslaagd. Fijn dat SpDJZ en de wijkagent meeliepen. 
 
6. Vergaderdata  
De eerste vergadering in het nieuwe jaar wordt 14 jan. Verder wordt het voorstel overgenomen. 
 
7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag. 
- De renovatie van de woningen is bijna klaar. Er is hard gewerkt. Iets aanbieden aan de werkers is 
een beetje lastig omdat er zoveel partijen betrokken zijn. 
- Mandy Noya neem afscheid. Ze verhuist naar Landweert maar zal Brukske missen. Wij haar ook. 
- Dave herinnert eraan dat de SAP-gelden bijna op zijn. Wanneer zal de nieuwjaarsborrel zijn? Die 
van Bach/Mozart is 9 jan. Datum wordt vastgesteld op 11 jan. in het Wijkcentrum. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.  
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