Notulen van de Wijkplatform Brukske jaarvergadering dd: 16-7-2018.
1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter. Iets later komt Marleen Stevens binnen en
wordt apart hartelijk welkom geheten. Zij is lang ziek geweest.
Buurtbewoner Max v.d. Langenberg heeft klachten over de oversteek tussen de Bach- en
Mozartflat over de rondweg en geeft hierover nadere uitleg. Het zebrapad sluit niet aan en de halfharde paden bij het speelveldje, nodigen uit tot olifantenpaadjes. Hij heeft een situatieschets
gemaakt, met suggesties ter verbetering. Er zal hiervoor contact opgenomen worden met de
projectleider (John Drabbels?)
2. Mededelingen, binnengekomen post
- Combo; is bezig met nieuwe uitgave Brukske Bruist. Website moet opgeschoond worden. Gaat
Kay doen.
- WRO; Dit jaar niet meegedaan aan Kern met Pit. Gaat teveel tijd en werk in zitten. Nu ook geen
geschikte projecten. Glasweb aanmeldingen in het centrum wil niet vlotten. Komt nog een nieuwe
campagne.
- Wijkteam; is weer afgezegd. Gebeurt wel erg vaak door de professionals.
- Solfestival; goed verlopen. In de loop van de middag wel genoeg publiek.
- Via Venray; gaat door met aanpassingen. Viaduct Leunen blijft. Hoe zit het met de fijnstof?
- Bewonerscommissies Kiosk, Bach- en Mozartflat; Weinig calamiteiten, mede door invloed
Speelcoach Henk. De jeugd van 14+ blijft moeilijk bereikbaar.
- LSA; ledenvergadering geweest. Plan om symposium bij ons te organiseren.
- Begrafenis Gerard Reijnders is geweest. Is een groot gemis voor de contacten met De Brier.
- Smile Landweert is Smile Venray geworden. Er zijn nu 5 deelnemers, waaronder natuurlijk Mark.
Verkeersouders zijn ook aangesloten. Overigens is de verkeerssituatie bij de rotondes momenteel
erg onveilig voor fietsende kinderen.
3. Notulen maart en mei 2018
Notulen worden goedgekeurd. Imago van de wijk is blijkbaar verbeterd. Makelaars geven aan dat
er behoorlijke vraag is naar woningen in de binnenring. Bedrijven kopen ook woningen om hun
werknemers te plaatsen.
4. Dag van de Wijk
Berry en Jolanda zijn er niet dus valt weinig te bespreken over de stand van zaken. WPF zal dit
jaar maar 1 tafel huren voor de diverse verenigingen.
5. Survival
Voorbereiding voor de Kindersurvival en fietscross op 2-3-4 aug zijn in volle gang. Spelen Doe Je
Zo doet ook mee. Misschien komt wethouder. De pers moet goed geïnformeerd worden.
6. Rondvraag
- De wintermarkt zou op 17 november kunnen. Is op een zaterdag. Wel wat vroeg. Samen met
Krokodaris zou leuker zijn, maar nu nog weinig kans. Per 1 jan wordt Hans Hebben directeur.
- De bomen/struiken bij de oversteek Zwarte Pad/Rondweg belemmeren ernstig het uitzicht.
Misschien iets voor het Wijkteam.
- Hoe worden de signalen richting het Wijkteam bij de koffiebus eigenlijk teruggekoppeld naar de
wijkbewoners? De organisaties regelen dat nu zelf. Is dan geen taak meer van het wijkplatform.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

