
Verslag ledenvergadering BuurtNetWerk Borgharen  

14 oktober 2021 

Aanwezig:  Eline Gielissen, Helmi Riepen, Alexander Godschalk, Fabiôn Bovens, Nico Wolters, Truus Wolters, Robbie 
Atol, Carlo Poolen, Berrie Hermans, Dave Bastings, Monique Dolmans, Kitty Jacobs, Leo op den Camp, 
Karl Pesch Konopka 

Tijd:  19:30 – 21:30 uur    

 

    

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

EG 

2 Mededelingen Leo op den Camp stelt zich voor als stagiair en aspirant bestuurslid 
voor Woonbelang. Leo verteld wat het Bewoners Overleg Commissie 
(BOC) Borgharen/Itteren inhoudt en wat de relatie is met 
Woonbelang en Woonpunt. 
Kitty geeft aan dat zij zich officieel afmeld als lid van BNWB. Wij 
bedanken Kitty voor de jarenlange samenwerking en inzet als 
vrijwilliger.  
Karl Pesch Konopka stelt zich voor met het onderwerp hoe behouden 
we de kerk in Borgharen. Er zijn diverse plannen toegelicht en deze 
worden ook nog digitaal toegestuurd. Alle leden zijn van mening dat 
de kerk van Borgharen behouden moet blijven. Aan Karl wordt de 
vraag gesteld om een informatiebijeenkomst te organiseren in 
Borgharen om de plannen toe te lichten. Karl bevestigd dat hij dit op 
korte termijn gaat oppakken.  
Monique Dolmans stelt zich voor met onderwerp zorg in Borgharen 
en dan met name de kleinschalige zorg voor enkele bewoners in 
Borgharen. Monique heeft jarenlang ervaring in de zorg en wil graag 
iets extra’s doen voor Borgharen. Helmi gaat met samen met 
Monique naar Joop om een voorstel in te dienen om hiermee een 
start te kunnen maken in de huiskamer van Borgharen. 
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3 Werkgroepen   

3.1 OBI/Klankbordgroep Er is weer een klankbord vergadering geweest. Hierbij kwamen een 
aantal onderwerpen aan bod.  

⮚ Evaluatie hoogwater 

⮚ Groene rivier is besproken en onderwerp is weer actueel 

⮚ Fietsbrug Borgharen. (fa. v/d Biggelaar is bezig met het maken 
van plannen om in 2022 te starten met de aanleg van de brug. 
Doel is om in 2023 gereed te zijn.  

⮚ Brug Itteren is een jaar uitgesteld omdat er een gasleiding 
loopt over de brug die moeilijk te verplaatsen is.  

⮚ SBB geeft aan dat er een algeheel verbod voor honden komt 
in het grensmaasgebied. Omdat er veel honden zijn die 
loslopen rondom Borgharen. Pascal Roomberg SBB gaat een 
werkgroep opstarten en inventariseren wat er wel mogelijk is.  

⮚ In het voorjaar wordt er een afspraak gemaakt met SBB om 
een ronde te maken waar onderhoud noodzakelijk is.  

⮚ Er wordt weer gemaaid ook langs de kade 

Bestuur 

3.2 Wandel en fietspaden Het fietspad van Sibelco naar de recreatievijver wordt onderzocht. Er 
lopen 2 offertes (onverhard en verhard). Wethouder Gert Jan 
Krabbendam geeft de voorkeur aan verhard. 
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3.3 Verkeer Gemeente geeft aan gericht problemen met lantaarnpalen op te smalle 
stoepen te willen oplossen. Eline kan middels interactieve kaart deze 
plekken markeren. 
Een verkeersplan is voor de gemeente niet haalbaar momenteel. Een 
traject om recreatief verkeer in goede banen te leiden kan wellicht wel.  

BH 

3.4 Dorpstuin Envida heeft de grond van de buurttuin te koop staan. Indien er nieuwe 
informatie komt zullen we dit communiceren.   
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3.5 Kasteel Borgharen Er worden regelmatig activiteiten  georganiseerd. Dit is goed voor de 
binding en samenhang van alle dorpsbewoners. 
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3.6 Bewoners overleg 
commissie 

BOC wordt toegelicht wat zij kunnen betekenen voor de huurders van 
Borgharen en Itteren. 23 okt is er een algemene ledenvergadering van 
Woonbelang waar het BOC Borgharen / Itteren aanwezig zal zijn. 

LopiK 

3.7 Tender jeugd Mevrouw Maria Genova is benaderd en de school van Borgharen. Op 
17 november zullen de workshops ‘’Digitale Weerbaarheid Jeugd’’ gaan 
plaatsvinden. Voor alle jeugd van Borgharen en Itteren in de leeftijd van 
10 t/m 20 jaar mogen hier gratis aan deelnemen. Enquête voor 
aanmelding wordt geplaatst op de website en facebook.  Tijdens 
Halloweentocht op 30 oktober kan ook aandacht worden gegeven om 
meer jeugd te mobiliseren voor de workshop. 
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4 Rondvraag A. Carlo heeft deelgenomen aan 2e ronde burgerbegroting. In deze 
ronde zijn er een aantal thema’s gekozen. Top 5 zijn: Nieuwe 
ontmoetingsplekken, verbindingsactiviteiten, iedereen doet 
mee, Leegstand en groener in de wijk. Leuke avond geweest. 
Monique mailt een plan naar Carlo, dit plan kan bij de 
Burgerbegroting misschien in aanmerking komen voor een 
bijdrage. Carlo zou het fijn vinden als iemand van ons meeging 
om het plan te ondersteunen. 

B. Dave geeft aan dat de bladkorven niet op de juiste plekken 
geplaatst zijn. Met name in de Hertog van Brabantlaan. 
Aangeven aan de gemeente via de app werkt niet. Vragen aan 
Mariëlle/Rieneke. 

C. Helmi vraagt of er een buurtpreventie app gewenst is. Op dit 
moment is er geen draagvlak in Borgharen. 
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Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: 11 november 2021 aanvang 19:30 uur Haarderhof 


