
Maar 1x per maand gratis grofvuil.
Mooi Natuurgebied
Hoogwater ->
Draaiboek niet in orde.
Meer kennis uit het dorp gebruiken  schotten werden niet 
gezet
Voortouw veiligheid water bij gemeente i.p.v. Veiligheidsregio.
Renovatie brug ->
Voorkeur voor nieuwe brug
Zorgen: Te smal. Hoelang ligt de brug eruit?
Schone Maas ->
Veel afval in de Maas en op de Oevers
Wordt meermaals opgeruimd door vrijwilligers, wegbrengen 
afval verloopt moeizaam doordat het afval slecht wordt 
weggebracht
Rivierbed versterken, afval opvangen
Afvoer zwerf- en industrieel afval afhankelijk van 
terreinbeheerder.
Meer jongeren betrekken.
De uiterwaarden is een gebied waar Noord (en de Stad) trots 
op mag zijn. Hoe kunnen we de verschillende delen in Noord 
verbinden in relatie tot de uiterwaarden?

Levensloop bestendige woningen / 
zorgwoningen
Kasteel Borgharen ->Vrijwilligers willen graag 
contact met gemeente Maastricht
Moestuinen Envida coördinaten 50.874513, 
5.690220 ->Liefst eerder betrekken
Bouwgrond? (voor seniorenwoningen?)
Voetbalveld Borgharen ->
Eigendom van Gemeente Maastricht
Seniorenwoningen op voetbalveld
Betaalbaar wonen.
Groene rivier, 18m breed  wat zijn de risico’s 
voor Borgharen?
Parkeren coördinaten 50.87944368934887, 
5.6905368887419066
Afvaldumpingen buitengebied
Pasestraat slecht wegdek

Geluidsoverlast, Fijnstof Noorderbrug
Borgharenweg geen fatsoenlijk fietspad
Balijeweg Limmel te weinig parkeerplekken
Toekomstbestendige kinderboerderij
Vaste aanspreekpunten in de wijk
Buurthuis
Actieve wijkagent
Goede mix woningen
Andere toewijzingsmethode sociale woningbouw
Groen onderhoud nabij hoeve Rome
Milieupark is erg vuil
Meerssenerweg beter (snel)fietspad
Parkeerplaatsen Meerssenerweg 122 
verplaatsen naar 126 en trottoir aanleggen
Voedselbank heeft ruimtegebrek.

Meerssenerweg op slot
Onderhoud beek bij Mariënwaard

Brug tussen Itteren en Meerssenhoven kapot
Seniorenwoningen bij oude school
Doorstroom senioren
Ander toewijzingsbeleid, meer binding in de 
buurt door vaste bewoners te behouden
Evenemententerrein verankeren.

Beatrixhaven
Jeruzalemweg is geen weg voor 
landgoederenzone 

Hoe nu verder met de fietsbrug?
Bestuur en bewoners zijn teleurgesteld over het uitstel. Stellen 
voor om het bord aan de Maas aan te passen cq te 
verwijderen.
Groene Maas
In hoeverre wordt het bestuur betrokken bij de plannen?
Zijn er ontwikkelingen bekend voor of binnen Borgharen?
Denk aan Grensmaas, Natuurgebied, bestemmingsplan, 
woningbouw etc.
Ontwikkelingen in de Beatrixhaven hebben impact op 
Borgharen, wat zijn hierbij de plannen?
Camera’s bij Milieuperron, ergernis onder bewoners neemt 
toe.
Ouderen in Borgharen
De meeste ouderen willen in Borgharen blijven maar dit kan 
niet altijd door een tekort aan seniorenwoningen, zijn hier 
plannen voor?
Geen supermarkt in Borgharen. 
Door zware belasting scootmobiels doen mensen deze van de 
hand. Met als gevolg dat ze eenzamer en afhankelijker van 
anderen worden.

Beatrixhaven

Borgharen

Itteren

Inbreng BNW Borgharen

Algemeen Nazareth

Limmel

Berm Bosveldweg wordt gebruikt om te rijden. 
Coördinaten: 50.87923383737215, 
5.69119134782479
Snelheid verkeer op Spekstraat en Bovenstraat
Wat is de impact van plan Trega voor 
Borgharenweg? (bereikbaarheid)
Nooit iemand van Borgharen bij 
machtsoverdracht
Vangrail sluisdijk te breed
Behoefte aan buitensport activiteiten 12+
Band versterken tussen inwoners-gemeente 
aansluiten bij bestaande activiteiten. Gevoel in 
het dorp is dat het ‘vergeten’ wordt
Handhaving 50 zone of drempels (Bovenstraat)
Er is geen hondenlosloopgebied
Fijne wijk mede door sociale samenhang


