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Jaarvergadering BuurtNetWerk Borgharen 08 oktober 2020 

 
Aanwezig: Eline Gielissen (EG), Helmi Riepen (HR), Fabiôn Bovens (FB), Alexander Godschalk (AG), Joop van Sintfiet (JvS), Chris 

Hoekstra (CH), Bert Dejalle (BD) Carlo Poolen (CP), Nico Wolters (NW), Truus Wolters (TW), Kitty Jacobs (KJ), Ludo Janssen (LJ), 
Berrie Hermans (BH), Math Paulussen (MP) 

   actienemer 

1. Opening Voorzitter Eline opent om 19:00 uur de jaarvergadering. 
 
Herkiezing samenstelling bestuur. Er heeft zich een nieuw 
bestuurslid aangemeld, Dhr. Alexander Godschalk. 
Daarnaast zijn Helmi, Chris aftredende bestuursleden en 
stellen zij zich herkiesbaar als bestuurslid. Wegens COVID 19 
is er een voorstel gedaan aan de aanwezige om een 
mondelinge stemming te houden. Alle deelnemers gaan 
hiermee akkoord waardoor het nieuwe bestuur gevormd 
wordt bestaande uit: 

Dagelijks bestuur (DB) 

• Voorzitter, Eline Gielissen 

• Penningmeester, Helmi Riepen 

• Secretaris, Fabiôn Bovens 
Het bestuur is aangevuld met: 

• Bestuurslid Alexander Godschalk 

• Bestuurslid, Chris Hoekstra  

• Bestuurslid, Joop van Sintfiet 
 
Kascontrole: Truus en Nico Wolters hebben de kascontrole 
over het boekjaar 2019 uitgevoerd en hebben deze 
goedgekeurd. De aanwezige leden hebben in de algemene 
vergadering de jaarcijfers ingezien en goedgekeurd. Hiermee 
accepteert de vergadering dat de bestuurders hun taak naar 
behoren hebben verricht en ontlasten ons bestuur van 
aansprakelijkheid over het afgelopen jaar.  
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2. Ingekomen stukken ✓ BuurtNetWerk Borgharen heeft 1000 euro 
bijgedragen aan de Haarderhof. Het geld is bestemd 
om de ingang te verbeteren voor minder validen. 

✓ Wil Laven meld dat er regelmatig ongelukken 
voorkomen bij de bochten in de keersluis. Hij vraagt 
zich af of het plaatsen van verkeerslichten een optie 
kan zijn. BuurtNetWerk is geen partij in deze en 
verwijst Wil naar de gemeente Maastricht.  

✓ Op diverse plaatsen is de snelheid op wegen in 
Borgharen te hoog. De wijkagent heeft aangegeven 
dat dit bij de gemeente ligt (30km zones). Dit 
probleem oppakken met afdeling Verkeer van 
gemeente via Mariëlle. 

✓ De wijzigingen, eenrichtingsstraten Pastoor van 
Kansstraat en de  Koningkampstraat geeft veel 
discussie in Borgharen. Communicatie met BNW 
vanuit gemeente is onvoldoende gebleken. 
Verschillende bewoners hebben inmiddels gebruik 
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gemaakt voor het indienen van een bezwaar tegen 
de bestaande situatie bij de gemeente Maastricht. 

 
 

3. Werkgroepen   

3.1 OBI ✓ De werkzaamheden van Consortium Grensmaas zijn 
afgerond. Er dient nog een formele overdracht 
plaats te vinden naar SBB. Wegens COVID 19 is dit 
uitgesteld tot nader bericht.  

✓ Het voorstel om op het Tregaterrein een park en 
ride te ontwikkelen is in een motie van de PVV via de 
gemeenteraad geannuleerd. Limmel, Borgharen en 
diverse verenigingen en bedrijven pleiten voor 
sociale woningbouw op deze locatie. 
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3.2 
 
 

Wandelpaden Math Paulussen Paul Paulissen zijn samen bezig met het 
verbeteren van de struinpaden in Borgharen en Itteren. 

MP 

4.4 Verkeer Is reeds besproken.  

4.5 Communicatie Deadline Buurtpraat 17 oktober 2020. Voor het einde van de 
maand zal de BuurtPraat klaar zijn en rondgebracht worden. 
We hebben het voornemen om de komende uitgave in een 
kleureneditie te gaan uitbrengen. Dit is wel een stuk prijziger 
als zwart/wit. Onderwerpen voor de BuurtPraat: 

- Maikel Althuizen: over wat hij doet 
- Robbie Atol: Open dag Buurttuin 
- Carlo Poolen: Zwaluwen 
- Nina Teuns: Yoga en vaarbewijs 
- ondernemers Itteren bedanken voor steun tijdens 

COVID 19 
- Amal: evenementen Kasteel zomer 
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4.6 Dorpstuin De open dag is goed bezocht en was een leuke dag.  EG 

4.7 Vrienden Kasteel 
Borgharen 

Het Kasteel Borgharen organiseert diverse mooie 
interessante activiteiten.  Amal organiseert separaat naast 
het kasteel activiteiten in een aparte stichting. 

HR 

5 Rondvraag  ✓ Opnieuw 1 melding over de wildgroei over de bomen 
en struiken in de Daalstraat. Helaas is dit door 
BuurtNetWerk al meerdere keren aangekaart en ligt 
de bal bij SBB. Dit zal door Eline worden 
teruggekoppeld aan Bjorn.  

✓ Volgend jaar nog meer bekendheid geven aan alle 
bewoners van Borgharen over de BuurtNetWerk 
Borgharen jaarvergadering. Dit kan via de 
Buurtpraat, website en social media. 

✓ Bij de rondvraag gaan we geen langdurende vragen 
meer behandelen. Dit dient te gebeuren tijdens de 
vergadering bij het betreffende onderwerp. Als er 
nieuwe onderwerpen zijn dan worden deze in de 
volgende vergadering op de agenda gezet. 

✓ Het café van de Haarderhof is geen handige 
vergaderlocatie. Maurice geeft aan dat hij hier 
rekening mee gaat houden en we op onze reguliere 
locatie terecht kunnen. 

✓ Datums vergadering BNWB doorgeven aan Maurice 
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Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: donderdag 12 november / 10 december 2020 
Vergaderingen BNW Borgharen: iedere 2e donderdag v/d maand om 19:30 uur in de Haarderhof.  


