
 

  
 

 
Notulen van de Wijkplatform Brukske jaarvergadering dd: 28-5-2018. 
 
1. Opening 
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.  
 
2 en 3. Jaarverslag en financieel jaarverslag 
Na een korte inleiding wordt aan de hand van een PowerPointpresentatie verslag gedaan van de 
activiteiten van het afgelopen jaar. Het thema van 2017 was “Het jaar van de jeugd”. Negatieve 
ervaringen werden omgezet in positieve actie. De financiële verantwoording die volgde maakte 
duidelijk dat er voortaan minder geld te besteden valt en er naar nieuwe wegen gezocht moet 
worden. 
 
4. Toos van Ool mbt imago-onderzoek 
Jessica Vossen en Toos van Ool kwamen de resultaten van hun imago-onderzoek over de wijk 
Brukske presenteren. In 2011 en 2015 zijn er eerdere onderzoeken geweest. Zij wilden vooral het 
huidige imago toetsten aan de eerdere resultaten. Er is een positieve verschuiving te zien in het 
imago buiten de wijk. Men ziet vaker dat het ook een groene, gezellige, sociale en prettige wijk is. 
Vooral de buitenring is populair, maar de meerderheid wil toch niet in het Brukske wonen. 
Opvallend is wel dat de bewoners zelf beduidend positiever in hun waardering zijn, dan de mensen 
buiten Brukske. Met name de afvalpunten blijven natuurlijk een bron van ergernis maar dat is 
overal. Kortom, het is een leuke wijk waar veel gebeurt, maar de buitenwacht ziet het niet. Er zijn 
natuurlijk kansen om het imago te verbeteren. De vraag komt naar voren. Maar moeten we als wijk 
wel energie blijven steken in het imago van de wijk, nu blijkt dat de bewoners zelf best wel 
tevreden zijn? 
 
5. Mededelingen, binnengekomen post en aansluitend rondvraag 
De overige agendapunten vervallen wegens tijdgebrek en worden waar nodig doorgeschoven naar 
een volgende vergadering. 
- Stand van zaken Sol-festival, Programma en PR is zo goed als klaar. 
- Volgens de Nieuwsbrief blijft het viaduct richting Leunen. Verder geen veranderingen bekend. 
- Anita van Proteion is tijdelijk ter vervanging in het Wijkteam. 
- Dave Groenen van Gemeente Venray stelt zich voor. Hij gaat Han Verkuijlen vervangen. 
- Smile Landweert ziet wel kansen voor de wijk Brukske. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 


