
Notulen vergadering BuurtNetWerk Borgharen 09 januari 2020 

Aanwezig: Eline Gielissen (EG), Helmi Riepen (HR), Fabiôn Bovens (FB), 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), Robert Atol (RA), Ludo Spronk (LS) 
 

    

1. Opening Om 19:30 uur start de BuurtNetWerk vergadering. 
Joop zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.  

JvS 

2. Notulen dec. 2019 Op de notulen zijn geen opmerkingen en zijn bij deze aangenomen. Allen 

3. Ingekomen stukken ✓ Nieuwsbrief omgevingsvisie op website 
✓ Plan van aanpak burgerparticipatie Rietje Creusen / Alfons de Laat  

 

4. Werkgroepen   

4.1 OBI Donderdag 16 januari is er weer een vergadering werkgroep. CP 

4.2 
 
 

Grensmaas 
Recreatievisie 

Geen bijzonderheden. CP 

4.3 Wandel/fietspaden Het Sibelco fietspad gaat op korte termijn gerealiseerd worden. 
Er komt in de zomer een nieuwe 2e brug over de Geul. Daardoor wordt het 
óók mogelijk een doorgaande wandeling te maken naar Voulwammes. Het 
pad loopt dan tevens  over een onlangs aangelegd 20m lang stapstenen-pad, 
dat een drassige waterafvoer oversteekt.. 

MP 

4.4 Verkeer Bert en Math gaan een trapje maken op de Pasestraat ter hoogte van het  kruis, 

zie foto   
Er is een fietsstraat gecreëerd van Itteren naar Bunde. Er is geen rekening 
gehouden met voetgangers op deze fietsstraat, waardoor je moet uitwijken 
indien er verkeer voorbijkomt. Math maakt zich over de verkeersveiligheid 
ernstige zorgen. 
Er is door Joop een mail gestuurd naar alle verenigingen in Borgharen of er 
interesse is voor overname en inzet van activiteiten van het busje van de 
huisarts. 

BD 
CP 
JvS 

4.5 Communicatie ➢ Het logo van de website is nog niet gerealiseerd, Eline komt hier volgende 
keer op terug 

➢ De deadlines voor de Buurtpraat zijn vastgesteld op de volgende datums: 
16 maart, 15 juni, 14 september, 7 december 2020. 

EG 
 
Allen 
 
JvS 



➢ Laura Dammaso heeft een website ‘’thuis in Maastricht’’ waarin men 
stukjes kan aandragen. Op 30 januari is er van 17:00 t/m 21:00 uur een 
bijeenkomst met uitleg van de mogelijkheden.  

 

4.6 Financiën Truus en Math hebben zich vrijwillig aangemeld om de kascontrole uit te 
voeren. Nico is dit jaar reserve en zal volgend jaar deelnemen. 
Maurice (Haarderhof) heeft gevraagd of het BNWB kan helpen voor een 
financiële donatie voor de kerstmarkt 2020. Een delegatie van het bestuur 
gaat een persoonlijk gesprek aan met Maurice om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn. We kunnen ondersteunen bij een aanvraag bij de 
gemeente voor subsidie i.h.k.v burgerinitiatieven.  

HR 

4.7 Dorpstuin Envida heeft via de mail aangegeven dat men bezig is met een studie naar de 
haalbaarheid van een zorgcentrum op de locatie van de dorpstuin. Zij geven 
aan ons op de hoogte te houden via Rob.  

JvS 
RA 

4.8 Kasteel Borgharen 26 januari gaat het 2e concert van start in het kasteel. 
11 januari gaat IVN met vrijwilligers de bomen in de kasteeltuin snoeien. 
 

JvS 
CP 

5 Rondvraag  Er was een goede opkomst op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Namen en telefoonnummers van bestuur en/of leden op de website is niet 
gewenst. Het secretariaat is de ingang om in contact te komen met BNWB. 
Bewoners in Borgharen geven aan dat er behoefte is aan camera bewaking op 
meerdere plaatsen in Borgharen. Volgende keer staat dit onderwerp op de 
agenda. 
Er zijn wijzigingen t.o.v. het ophalen van restafval en GFT. Raadpleeg hiervoor 
de nieuwe afvalkalender die per adres is vastgesteld en verstuurd. 
5G is in opkomst en loopt als pilot in Randwijk. Er is een sterke behoefte om 
meer informatie te krijgen. Het idee is om te kijken of we deze info beter 
kunnen begrijpen tijdens een informatie avond, waarbij deskundigen, voor en 
tegenstanders, e.e.a. toelichten.   
 

HR 
FB 
 
FB 
 
 
FB 
 
MP 

Joop bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: donderdag 13 februari 2020 om 19:30 uur 
Vergaderingen BNW Borgharen: iedere 2e donderdag v/d maand.  
 
 
 


