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Notulen BuurtNetWerk Borgharen 14 maart 2019 

Aanwezig: Helmi Riepen (HR), Chris Hoekstra (CH), Bert Dejalle (BD) Carlo Poolen (CP), Nico Wolters (NW), 

Truus Wolters, Berry Hermans (BH), Ludo Janssen (LJ),  

 

   actienemer 

1. Opening 19:30 uur start de BuurtNetWerk vergadering. 
Joop, Eline en Fabion zijn afgemeld, Chris is vanavond 
vergadervoorzitter. Carlo zorgt voor het verslag. De verwarming 
is weer niet aangezet. 

CH 

2. Notulen februari 
2019 

Aangenomen en geen opmerkingen FB 

3. Ingekomen stukken ❖ Geen ingekomen stukken bekend 
 

 

4. Werkgroepen   

4.1 Buurtplan 
omgevingsvisie 

Woensdag 20 maart om 19:30 uur wordt er in de Haarderhof een 
grote bijeenkomst georganiseerd, om mee te denken waar we 
Borgharen/Itteren willen zien in de toekomst. De mensen worden 
gevraagd om een bijdrage te leveren aan de omgevingsvisie, die 
geënt is op een lange termijn visie. De flyer is verspreid, 
opmerking: telefoonnummer voor informatie ontbreekt. 
Aanmelden mag vooraf is gewenst, maar is niet verplicht. Peet 
Adams van het Consortium Grensmaas treed op als moderator. 
Er komt nog een vervolgbijeenkomst.   
Joop zal de volgende keer verder ingaan op Bobo en Itta. 

JvS/CH/CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
JvS 

4.2 
 
 

Grensmaas 
Recreatievisie. 
 

Niki Jasper van Natuurmonumenten heeft een goed indruk 
gemaakt in de vergadering van februari.  
Indien we de struingebieden willen laten maaien, net als 
afgelopen jaar, dienen we dit bij Niki kenbaar te maken. 
Verwachting is maart-april 
Chrit heeft de visie van Staatsbosbeheer nog niet ontvangen. 
26/2 Klankbordvergadering:  
- Brug Itteren: de tijdelijke fietsbrug komt er niet, de 
aanbesteding is mislukt. De bestaande brug krijgt in de zomer 
groot onderhoud. Aandachtspunt: omleiding verkeer door 
Borgharen. 
- Brug Borgharen: voorkeur gemeente is een laagwaterbrug ter 
hoogte van het dorp. De werkgroep blijft bij een brug over de 
stuw. Chrit heeft nog geen reactie gekregen van de Directeur-
Generaal van RWS (reminder gestuurd). 
- Fietspad Sibelco: Koos Jans heeft gevraagd om een formeel 
verzoek in te dienen voor de aanleg. MP maakt een concept. 
- Er volgen nog 2 bijeenkomsten: aandachtspunt voortzetting 
overleg met gemeente/RWS/Waterschap in 2020.  

 
 
 
 
MP 
CH 
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CH 
 
CH/CP/BH/MP 

4.3 Groenonderhoud Het CDA heeft een Lindeboom aangeboden. De vergadering 
besluit om deze in het speeltuintje aan de Ireneweg te plaatsen  

? 

4.4 Wandelpaden Geen bijzonderheden  
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4.5 Verkeer Joop heeft over de uitbreiding van de vangrail nog geen bericht. 
Joop zal Rieneke Soemete opnieuw contacteren en tevens 
uitnodigen om deel te nemen aan een BNWB vergadering. 
Pastoor van Kanstraat blijft een gevaarlijke T- splitsing. Bert wil 
graag ter plaatse gaan kijken met de wijkagent Dhr. Hub Smeets. 
De verlichting op de weg richting sluis werkt weer gedeeltelijk.   

JvS 
 
 
BD 
 
 

4.6 Financiën Geen opmerkingen HR 

4.7 Communicatie -Wie heeft de mailadressen van de adverteerders? Aan Mien 
Depondt vragen. 
-Komt er in april een Buurtpraat uit? Waar kunnen we stukjes 
inleveren? Er komt kopij van: 
-Bert over wandelen 
-Carlo over de Grensmaas 
-Nikki Jaspers over SBB (Chris vraagt haar) 
-Ludo met een oproep opleiding AED  

 
HR 
EG 
 
BD 
CP 
CH 
LJ 

4.8 Dorpstuin Bert vraagt naar de openingstijden van de Dorpstuin JvS 

4.9 Stichting zorg aan de 
maas 

Geen bijzonderheden  

4.10 Vrienden Kasteel 
Borgharen 

Geen bijzonderheden  

4.11 Huiskamer a/d Maas Geen bijzonderheden  

5 Rondvraag  ✓ Alle info over extra verzekering wordt verzameld 
✓ Er wordt een voorstel gemaakt van over hoe het 

kermisterrein er uit zou kunnen zien (ook het grasveld 
meenemen.  

✓ Project weerbaarheid van studenten is afgerond. Eline 
benadert Hub Adriaans om mee te willen werken. 

✓  Gemeente heeft bezwaren tegen de rekening van de AED. 
Chris verzoekt Ludo om een reactie te geven. Helmi 
stuurt Ludo de rekening. 

✓  De bankjes bij het meetstation zijn rot. Wie is de eigenaar? 
✓  Kennismakingsbijeenkomst studenten organiseren  
✓ Jaarvergadering: Helmi vraagt wie het rooster van aftreden 

heeft. Zit waarschijnlijk bij de stukken van Fabion 
✓ Jaarvergadering: oproep voor nieuwe bestuursleden via de 

website  
✓ Helmi heeft een rekening gekregen voor de bibliotheek. 

Het voorstel is om te stoppen met inlenen van de boeken 
via Centre Ceramique. 

JvS 
HR 
CH 
 
EG 
 
 
LJ 
HR 
 
JvS 
 
FB 
 
NW 
 
 
HR 

  ✓   

  
 
Chris bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: donderdag 11 april om 19:30 uur 
Vergaderingen BNW Borgharen: iedere 2e donderdag v/d maand.  


