BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM
Voorafgaand aan de eerste vergadering het Wijkplatform Brukske in het nieuwe jaar op
maandagavond 20 januari, werd met alleen de leden besproken hoe het nieuwe MFC het
bruisend hart van de het Brukske kan worden. Dit vanwege een project van een
ontwerpbureau en studenten van de TU. De eerste vraag; wat het platform graag zou
willen, maakte al zoveel los dat besloten werd een nieuwe afspraak te maken.
Ontwikkeling de Hulst
Er zijn plannen om de Inalfa naar de Hulst te verhuizen in een nieuw pand. Bekeken wordt
welke gevolgen dit voor het Brukske kan hebben en het verkeer op de Henri Dunantstraat.
Vooralsnog lijkt er weinig reden tot bezorgdheid. De beperkte toename van verkeer kan
makkelijk opgevangen worden. Bovendien zijn er plannen om de Henri Dunantstraat te
herstructureren en kan de rare voorrangsbocht een rotonde worden. Er zal ook gekeken
moeten worden welke gevolgen een nieuw pand heeft voor de parkeergelegenheid rond de
Evenementenhal.
Bezoek minister Blok
Tijdens het bezoek van minister Blok heeft het platform haar zorgen geuit over de
toekomstige invulling van het nieuwe MFC. Het viel op dat de minister erg geïnteresseerd
was en de juiste kritische vragen stelde aan de vertegenwoordigers van Wonen Limburg.
Kiosk
Door de plaatsing van de hekken rondom het bouwterrein van het MFC is de Kiosk aan de
voorkant, vooral voor minder validen erg lastig te bereiken. Dit terwijl de Kiosk nu juist
bezig is met uitbreiding van het beheer en het aantal vrijwilligers om vaker en langer open
te kunnen zijn. Eventueel kan het zicht op de bouwactiviteiten een extra aantrekkelijk punt
worden.
Wintermarkt
De wintermarkt in de nieuwe Wijkhal was gezellig en mag een succes genoemd worden.
Er waren iets minder bezoekers nu de markt binnen was en niet meer in de loop van het
winkelcentrum ligt. Vervelender was dat een paar standhouders niet gekomen waren, wat
meteen invloed had op de aanwezige hapjes. Hoe dit te voorkomen is meteen een van de
aandachtspunten voor een volgende keer dat iets dergelijks wordt georganiseerd.
Misschien deze zomer al?
Afscheid
Het begin van het nieuwe jaar, was voor sommigen meteen een afsluiting. Peter Huys, al
jarenlang lid van het wijkplatform, nam om gezondheidsredenen emotioneel afscheid, hij
werd bedankt voor zijn enthousiaste inzet. Ook Heidi Vroemen van Wonen Limburg stopt
met haar huidige functie, maar blijft nog wel in beeld.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen van
het Wijkplatform Brukske zijn op 17 februari en 17 maart.

