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Notulen BuurtNetWerk Borgharen 10 januari 2019 

Aanwezig: Joop van Sintfiet(JvS), Helmi Riepen (HR), Fabiôn Bovens (FB), Chris Hoekstra (CH), Carlo Poolen 

(CP), Nico Wolters (NW), Truus Wolters (W), Berry Hermans (BH), Math Paulussen (MP), Eline Gielissen 
(EG), Ludo Janssen (LJ) 

 

   actienemer 

1. Opening 19:30 uur start BuurtNetWerk vergadering. 
Welkomstwoord door Eline. 

EG 

2. Notulen december 
2018 

Aangenomen en geen opmerkingen FB 

3. Ingekomen stukken Uitnodiging Beerbieters voor het jubileum op 19 januari om 
16:00 uur. Eline, Helmi, Berry en Fabiôn gaan naar de receptie. 
Uitnodiging Malberg nieuwjaarsreceptie in Het Ruweel, in het 
Centre Manjefiek op Malberg, op 12 januari 2019, om 19.30 uur. 
Itteren nieuwjaarreceptie is op vrijdag 25 januari 2019 om 19:00 
uur in café ’t Trefpunt in Itteren. 
Borgharen nieuwjaarsreceptie 23 januari om 19:30 uur in de  
Haarderhof in Borgharen. 
 

EG 

4. Werkgroepen   

4.1 Buurtplan 
omgevingsvisie 

De 4e tender van 2018 (6000 euro) voor Borgharen en Itteren is 
binnen en staat op de rekening van BNWB. 
Er zullen workshops georganiseerd worden waarin de bewoners 
van Borgharen kunnen meepraten over initiatieven om de 
leefbaarheid te vergroten. 
  

HR 
 
CH 
 

4.2 
 
 

Grensmaas 
Recreatievisie. 
 

Nicky Jasper van staatsbosbeheer (opvolger Carla Hanssen) wordt 
voor de volgende vergadering uitgenodigd. 

FB 

4.3 Groenonderhoud Joop zal een mail sturen naar Rieneke Soemete met de vraag of 
de gemeente het groenonderhoud op diverse plaatsen in 
Borgharen o.a. van het wegkruis voor haar rekening kan nemen. 

JvS 

4.4 Wandelpaden 
 

Er zijn meerdere fiets en wandelpaden gecreëerd in Itteren MP 
 

4.5 Verkeer 8 november heeft Joop een mail gestuurd met als onderwerp een 
uitbreiding van de vangrail. Joop zal Rieneke Soemete een 
reminder sturen om de status na te vragen en tevens uitnodigen 
om deel te nemen aan een BNWB vergadering. 
 

JvS 

4.6 Financiën Volgende maand wordt er een datum geprikt voor de Kascontrole 
die wordt uitgevoerd door Math Paulussen en Truus Wolters. 
 

HR 

4.7 Communicatie Eline heeft een afspraak met Anke Depont voor de overdracht 
van de Buurtpraat. Bij de volgende vergadering zal Eline een 
voorzet maken voor de nieuwe samenstelling communicatie 
groep.  Johan, Joop, Jean Brands, Nico willen graag deelnemen. 
Indien er nog mensen willen aansluiten horen we dat graag. 
 

JvS, EG 
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4.8 Dorpstuin Geen bijzonderheden JvS 

4.9 Stichting zorg aan de 
maas 

Geen bijzonderheden JvS 

4.10 Vrienden Kasteel 
Borgharen 

Amal Bessems heeft 23 december een kerstviering georganiseerd 
voor alleenstaanden in Borgharen op locatie kasteel Borgharen. 
Dit is een succes en waarschijnlijk komt er een vervolg. 

JvS 

4.11 Huiskamer a/d Maas Geen bijzonderheden JS 

5 Diverse 
aandachtspunten 

Is er een rechtsbijstandverzekering nodig voor vrijwilligers/leden? 
Hier is nog geen antwoord op gekomen.  
AED wordt samen met Itteren verzorgd. De AED’s in Borgharen 
zijn gecontroleerd en geïnspecteerd. 
Chris wil graag een voorstel maken over hoe het kermisterrein er 
uit zou kunnen zien.  

FB 
 
LJ 
 
CH 
 

6 Rondvraag Geen bijzonderheden  

  
 
Eline bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: Start in 2019 op 14 februari om 19:30 uur 
Vergaderingen BNW Borgharen: iedere 2e donderdag v/d maand.  


