
Verslag jaarvergadering BuurtNetWerk Borgharen  

09 september 2021 

Aanwezig:  Eline Gielissen, Helmi Riepen, Alexander Godschalk, Fabiôn Bovens, Nico Wolters, Truus Wolters, Robbie 
Atol, Carlo Poolen,  Berrie Hermans, Ludo Janssen, Ludo Spronk, Emile Dolmans Dave Bastings, Dave v/d 
Heuvel, Fer v/d Winkel, Bert Dejalle, Kitty Jacobs 

Tijd:  19:30 – 21:30 uur    

 

    

1 Opening Eline opent als voorzitter de jaarvergadering en heet de aanwezige 
leden van harte welkom.  

EG 

2 Binnengekomen stukken Er zijn twee onderwerpen aangedragen:  
1. Stuntsteppen (Emile Dolmans)  
2. Waterkrachtcentrale (Ludo Spronk).  

Beide onderwerpen worden uitgebreid besproken in de rondvraag 

FB 

3 Bestuursverkiezing Eline (voorzitter) en Fabiôn (secretaris) zijn aftredende bestuursleden. 
Beiden stellen zich herkiesbaar. In deze jaarvergadering worden 
beiden volgens stemming unaniem herkozen. Zie schema. 

 

Rooster van 

aftreden bestuur Buurtnetwerk Borgharen. dd 09 september 2021.xlsx
 

Bestuur 

4 Financiën Kascontrole: Truus en Nico Wolters hebben de controles uitgevoerd 
en deze zijn goedgekeurd. Het bestuur heeft verklaard dat de 
financiën in goede orde  gevoerd en aangetroffen zijn over 2020 en 
dechargeren daarmee de penningmeester. Volgend jaar zullen Nico 
Wolters en Berrie Hermans de kascontrole uitvoeren. 

HR 

5 Werkgroepen   

5.1 OBI Communicatie: Oud bestuursleden van BNWB zaten als lid in OBI en 
maken (nog steeds) eigenhandig afspraken met ambtenaren van de 
Gemeente Maastricht. (denk aan: verkeer, wandelpaden, 
communicatie tijdens calamiteiten hoogwater). Wij als bestuur zullen 
de gemeente Maastricht benaderen en aangeven dat het secretariaat 
van BNWB de enige en juiste weg is om te communiceren indien er 
belangrijke zaken voor Borgharen zijn. Tevens zullen er een aantal 
bestuursleden van BNWB en BNWI het gesprek aangaan met leden 
van de OBI om te komen tot een werkbare samenwerking.  
 
Gemeente Maastricht: Tijdens het hoogwater heeft de gemeente 
contact gezocht met het secretariaat van BNWB en dit is gebeurd naar 
alle tevredenheid. Ook de burgemeester van Maastricht heeft 
persoonlijk contact opgenomen en een directe communicatielijn 
geopend. Hierbij werd gevraagd naar de situatie in Borgharen en of er 
enige vorm van hulp noodzakelijk was. Door het succesvolle 
grensmaasproject,  is er tijdens het hoogwater geen hoog risico 
geweest op een overstroming. De communicatie van de gemeente 
Maastricht richting de bewoners van Borgharen is minder geweest 
dan gebruikelijk wegens prioriteiten stelling. Wel zijn er een aantal 
verbeter en aandachtpunten die we aan de gemeente Maastricht 
gaan voorstellen. Deze punten zijn:  

➢ De informatiefolder ‘’wat te doen bij hoogwater’’ is sterk 
verouderd en de laatste dateert van 2016. Wij willen de 
Gemeente Maastricht vragen voor het maken van een update 
en het delen van een nieuwe folder met alle bewoners.   
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➢ De optie van het aanleggen van de Groene rivier is door de 
afgelopen situatie weer actueel geworden. Wij dienen 
hiermee als BNWB rekening te houden voor de toekomst.  

➢ Indien de toegangswegen van en naar de dorpen Borgharen 
en Itteren geïsoleerd worden, wat kan de gemeente 
Maastricht dan doen om mensen beter te informeren? 
(vroeger werd lokaal een crisiscentrum ingericht). 

5.2 Wandel en fietspaden Het beloofde fietspad naar de vijver in Itteren ligt stil wegens financiële 
tekorten bij de gemeente Maastricht. 
Maaibeleid wordt besproken met SBB in een grensmaasvergadering op 
12 oktober 2021. Niki (boswachter) is hierbij aanwezig. Een groot 
gedeelte van de struinpaden zijn gemaaid en daar zijn we blij mee. 
Indien er een apart hondenlosloopgebied gewenst is zal men zich 
persoonlijk dienen te melden bij de gemeente Maastricht.  

FB 

5.3 Verkeer 29 september is er een nieuwe vergadering met de gemeente omtrent 
verkeerssituaties. De straten en het eenrichtingsverkeer in de Pastoor 
van Kansstraat en de Koningkampstraat zijn hersteld in de oude staat. 
In de Bovenstraat (ter hoogte frituur) is de straat met markeerstrepen 
verbreed om meer ruimte te creëren vanuit de Pastoor van Kansstraat 
naar de Bovenstraat. 

 

5.4 Dorpstuin Jammer dat de open dag van de buurttuin niet heeft kunnen 
plaatsvinden. Er zijn momenteel 10 tuinders. Bij de beheerder van de 
buurttuin is aangegeven dat er op termijn een reële kans bestaat dat er 
vanuit Envida gebouwd gaat worden. Rob houdt een lijstje bij van 
mensen die hij de code van het nieuwe cijferslot heeft gegeven.   

RA 

5.5 Kasteel Borgharen BNWB heeft een donatie gedaan van 500 euro aan de stichting van 
kasteel Borgharen. Er hangt nu een tegel van ons met de naam 
‘’Buurtraad Borgharen” bij de ingang van het kasteel. 

HR 

5.6 Bewoners overleg 
commissie 

23 september wordt BOC Borgharen/Itteren definitief geïnstalleerd. Het 
bestuur bestaat uit Robbie Atol , Dave van de Heuvel en Gregory van 
Golde. Leo op den Kamp is adviseur. Zij gaan actief aan de slag voor de 
belangen van de huurders van Woonpunt in Borgharen en Itteren. 
Vanuit BNWB wordt hierbij veel succes gewenst. 

RA 

5.7 Tender jeugd Mevrouw Maria Jenova is benaderd voor het opzetten van een 
workshop digitale weerbaarheid voor de jeugd van Borgharen en 
Itteren. Dave Bastings en Alexander Godschalk gaan in gesprek met 
Mosalira om te inventariseren hoeveel kinderen er mee gaan doen . 
Tevens kunnen we ook informatie opvragen over moestuinlessen 
(Simon@moestuinman) Eline zal dit onderzoeken en terugkoppelen, 

AG/FB/DB 
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6 Rondvraag Carlo: heeft deelgenomen aan een vergadering over burgerbegroting. 
De kern van deze bijeenkomst was dat de onderwerpen thema gericht 
zijn. Binnen een thema worden projecten opgestart. Eind september 
worden de thema’s gekozen en zal Carlo weer deelnemen. 
Rob: Indien Envida haar plannen gaat doorzetten moeten we 
onderzoeken of er alternatieven zijn voor de buurttuin. Wellicht is de 
Ireneweg een optie om een nieuwe buurttuin te creëren. 
Ludo Jansen: AED en reanimatie herhaling hebben plaatsgevonden 
BNBW zoekt nog naar nieuwe deelnemers voor deze opleiding. 
Emile: stuntsteppen, zijn er mogelijkheden om in Borgharen iets te 
maken? Ongeveer 15 kinderen willen hier gebruik van maken. Fabiôn 
gaat in gesprek met Maastricht Sport.  
Ludo Spronk: De uitgekozen waterkrachtcentrale geeft een enorme 
vissterfte. Er zijn veel betere alternatieven aangedragen. Men zal zich 
blijven verzetten tegen de huidige plannen. Wordt vervolgd. 

CP 
 
 
 
RA 
 
 
LJ 
 
ED 
 
 
LS 

Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: 14 oktober 2021 aanvang 19:30 uur Haarderhof 


