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Woord van
de voorzitter

Samen met en dankzij de carnavalsvereniging de
Beerbieters kunnen we weer terugkijken op een
geslaagde Haarder carnaval en een mooie optocht
ondanks de aanpassingen in verband met de harde
wind. Alaaf Beerbieters!

Net voordat ik aan dit stukje wilde beginnen, viel
mij op dat er een jong Galloway rund zijn natuurgebied verruild had voor de Grote Dries. Het gras
was er groener! En wie weet had zij al de lente
in de kop en wilde er eens even tussenuit. Dat
was haar overigens niet gelukt als de prikkeldraad
niet was opengeknipt terplekke. Wie doet dat
nou terwijl er vier meter verderop een klaphekje
staat? “Een verkeerde vorm van burgerparticipatie”
denk ik dan maar. Het telefoonnummer van ARK
Natuurontwikkeling gebeld en binnen 10 minuten
was Laura, de beheerster van de beestjes, ter
plaatse om met mijn assistentie “de natuur weer
in het gareel te brengen”.
Koetje terug; omheining hersteld en de natuur
weer in balans?!

Zwerfvuil in ons mooie dorp is en blijft een aandachtspunt. Enkele goedwillende inwoners van
Borgharen ruimen zelf de rommel op die anderen
bewust op straat gooien. De Buurtraad ondersteunt
dit voorbeeldgedrag graag door het beschikbaar
stellen van gemeentelijke afvalzakken voor dit doel.
Verder gaan we de gemeente om meer afvalbakken
vragen.
In 2017 bestaat de Buurtraad Borgharen 40 jaar.
Dat gaan we vieren met mooie activiteiten voor
het hele dorp. Heb je leuke ideeën en wil je meehelpen die te organiseren? Graag! Meld je bij mij,
een van de bestuursleden of het secretariaat.

In de schoolstraat is huisarts Thijs Wetzels met
zijn zorgteam inmiddels de dagopvang “Zorg aan
de Maas” voor oudere mensen in Borgharen en
Itteren begonnen. Bij de buurtraadwerkgroep
Zorg aan de Maas wordt aan plannen gewerkt om
in hetzelfde pand een “Huiskamer aan de Maas”
in te richten voor iedereen die er even wil binnen
lopen en een praatje en kopje koffie drinken met
anderen. Straks gaan we hier vrijwilligers voor
nodig hebben. Niks voor jou? Denk er alvast eens
over na.

De zon breekt door... ik stop met schrijven en ga
even lekker wandelen door ons dorp.
Genieten van het voorjaar en de aankomende
lente. Net zo als dat uitgebroken Galloway rund.
Goed voorbeeld. Doet u dat ook!
Joop van Sintfiet,
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De Grensmaas:
van grindafgraving
naar natuurgebied

heeft toegezegd om mensen met behulp van
borden te waarschuwen.

Als ik dit stukje schrijf is carnaval net afgelopen.
Vanuit het raam zie ik de Maas breed door het dal
stromen. De regen van de afgelopen week heeft
de waterafvoer flink doen toenemen. De afgegraven
terreinen staan onder water, het grensmaasproject
werkt! De werkzaamheden rond Borgharen zijn
nagenoeg afgerond en Staatsbosbeheer heeft het
beheer van de natuurgebieden in handen genomen.
Rond Itteren wordt nog volop gewerkt.
In Borgharen rest nog een klein puntje: de inrichting
van het monument van het paardengraf. Dit
gebeurt als het terrein beter toegankelijk is voor
voertuigen.

Natuurgebieden
De afgravingen rond Borgharen vormen nu een
groot natuurgebied. Grote grazers zorgen er
voor dat het gebied open blijft en niet volledig
dichtgroeit met bomen. Het beheer is in handen
bij Staatsbosbeheer. Dit betekent dat zij een grote
invloed hebben op de directe omgeving van ons
dorp. Het is dan ook belangrijk dat we in overleg
blijven. Er is genoeg om te bespreken zoals het
onderhoud van de paadjes, de toegankelijkheid
van het gebied, honden in het gebied, noem maar
op. We kennen de mensen van Staatsbosbeheer
al van het overleg in de klankbordgroep, maar
deze stopt als het Consortium de werkzaamheden
heeft uitgevoerd. Inmiddels hebben we de eerste
afspraak voor overleg al gemaakt.

Klankbordgroep
Op dinsdag 12 januari zijn we weer bijgepraat
over het verloop van het Grensmaasproject. In
februari of maart start de grindwinning voor de
aanleg van de recreatievijver. De verwachting is
dat het afgraven in september gereed is. Daarna
volgt de afwerking. De werkweg zal voor het
einde van het jaar worden opgebroken. De werkzaamheden in de Itterse Weerd zijn bijna afgerond,
alleen het hoogwaterdepot ligt er nog. In mei is
de grindwinning gereed waarna ook daar de
werkweg wordt afgebroken.
De verwerkingsinstallatie bij Hartelstein blijft nog
tot medio 2017 in bedrijf, dan is het definitief over
met de uitvoering van het Grensmaasproject in
Borgharen en Itteren. Het is mogelijk dat ter
plekke een passeervak voor schepen langs het
Julianakanaal wordt aangelegd, maar de besprekingen van dit project lopen nog. Ook moet er nog
een ecoduct over het kanaal worden aangelegd.
De bewoners hebben gevraagd of dit te combineren is met een fietsbrug. Deze optie wordt nu
onderzocht.

Leuk nieuwtje van Staasbosbeheer: ze werken
aan een ontdekkaart van Borgharen met daarop
alle interessante punten. Deze kaart is bedoeld
voor wandelaars en bezoekers van het gebied.
We zijn benieuwd.
Meepraten
De natuurgebieden langs de Maas zijn in volle
ontwikkeling. Wij moeten dus alert blijven en
opkomen voor de belangen van de bewoners.
Daarom doe ik een oproep om naar de maandelijkse bijeenkomsten van de Buurtraad te komen
en mee te praten over de Grensmaas en al die
andere belangrijke onderwerpen die spelen in en
om Borgharen.

De bewoners hebben aangegeven dat de Itterse
Weerd zo laag is afgegraven dat er te veel water
blijft staan. Dit is nu al duidelijk te zien. Al na een
korte periode van regen is het gebied afgesloten
door een brede stroom water. Daarbij kunnen
schommelingen in de waterstand mensen verrassen
die in het gebied aanwezig zijn. Het Consortium

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl
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Samen muziek

maken verbindt
en maakt blij!

Reünie concert

Fanfare en Drumband Sint Cornelius organiseert voor al haar oud-leden
een reüniedag. Een groot aantal oud-leden hebben zich aangemeld
voor deze dag met als slotstuk een gezamenlijk concert met de Fanfare,
Drumband en alle deelnemende oud-leden.
Wij willen u van harte uitnodigen voor dit reünieconcert dat
plaats zal vinden op zaterdag 2 april om 20.00 uur in de
Haarderhof te Borgharen. Na aﬂoop is er nog een gezellige nazit
met een dj.
Met muzikale groet,
Bestuur en leden van Fanfare en Drumband Sint Cornelius Borgharen
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Uitnodiging Jaarvergadering 14 april 2016
Donderdag 14 april 2016 vindt in de Haarderhof om 20.00 uur de openbare jaarvergadering plaats van de
Vereniging Buurtraad Borgharen. Aan de orde komt o.a. de bestuursverkiezing, aftredend zijn de voorzitters
Joop van Sintfiet en Ab König, beiden stellen zich herkiesbaar.
Tevens zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris. Voor elke inwoner van Borgharen, boven
18, bestaat de gelegenheid om zich kandidaat te stellen, voor de open functies.
Dit laatste dient dan schriftelijk of per e-mail te gebeuren, tenminste drie weken voor de datum van de
jaarvergadering.
Aanmeldadres:
Vereniging Buurtraad Borgharen
Mien Depondt
Baron de Rosenstraat 34
6223 FB Maastricht
Tel: 043-3631487
E-mail: buurtraad-borgharen@ziggo.nl
AGENDA:
1). Opening
2). Goedkeuring notulen 10-03-2016
3). Ingekomen- en uitgegane stukken
4). Verslagen werk- en themagroepen
5). Jaarverslag 2015 secretariaat
6). Financieel verslag 2015 penningmeester
7). Bestuursverkiezing
8). Rondvraag
9). Sluiting

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

VRIJWILLIGERS BEDANKT!
C.V. de Beerbieters mag terug kijken op een zeer geslaagd vastelaovends seizoen. Zonder al
onze vrijwilligers zou dit echter een flink stuk moeilijker, zo niet onmogelijk zijn geweest.
Wij waarderen dit zeer en willen daarom elke vrijwilliger van C.V. de Beerbieters van harte
bedanken voor zijn/haar inzet en enthousiasme en we hopen volgend seizoen wederom
een beroep op jullie te mogen doen.
Bedankt, bedankt en nogmaals bedankt!
C.V. De Beerbieters
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Bezoekadres:
Prins Bisschopsingel 53
6212 AB Maastricht

Nieuwe openingstijden politiebureau Maastricht
Het politiebureau aan de Prins Bisschopsingel heeft met ingang van 1 januari 2016 nieuwe openingstijden
voor het publiek gekregen. Vanaf die datum is het politiebureau iedere dag uitsluitend nog geopend van
08.30 tot 22.00 uur. Na 22.00 uur blijft de voordeur van het bureau voor publiek gesloten.
De aanpassing van de openingstijden past in de ontwikkelingen van de politie, waarbij meer agenten
beschikbaar worden gemaakt voor de inzet op straat. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal mensen,
dat gemiddeld tijdens de avond- en nachturen naar het bureau in Maastricht komt, zeer laag is. Door de
openingstijden aan te scherpen, hoeven minder politieagenten te worden ingepland om het bureau voor
het publiek geopend te houden. Hierdoor komt er meer capaciteit beschikbaar voor politiewerk op straat.
Bereikbaarheid en aangifte.
Burgers die vanaf 1 januari 2016 na 22.00 uur bij het bureau in Maastricht komen, kunnen via een spreekknop
bij de voordeur in contact komen met het service center van de politie in Maastricht. Mochten zij dan met
de politie willen spreken, dan zorgt de meldkamer ervoor dat een patrouille naar het bureau gaat.
De politie investeert verder in een breed aanbod als het gaat om het doen van aangifte van een strafbaar
feit, zodat dit sneller en eenvoudiger kan gebeuren. Van diverse strafbare feiten kunnen gedupeerden
al via internet aangifte doen, iets dat ook telefonisch kan worden afgehandeld. Tevens bestaat de optie
om aangifte op afspraak te doen om het wachten tot een minimum te beperken. De mogelijkheid om in
de avonden, nachten en in het weekenden bij een bureau aangifte te doen, blijft overigens ook gewoon
bestaan.
Meer informatie over het doen van aangifte is te vinden op de website van de politie:
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-do…/aangifte-doen.
Daar staat duidelijk per strafbaar feit vermeld hoe hiervan aangifte kan worden gedaan. De politie is
telefonisch bereikbaar via 0900 8844. Voor spoedeisende zaken kan gebruik worden gemaakt van het
alarmnummer 112.
Social media
Ook via social media is de politie te volgen en te bereiken. Wijkagenten gebruiken Twitter om hun volgers
op de hoogte te houden. De politie in Limburg heeft ook een eigen Twitteracount: @PolLimburg.
Bovendien heeft ieder basisteam in de eenheid Limburg tegenwoordig een eigen Facebookpagina.uw
Hub Smeets
wijkagent
Twitter: @wijkagentSmeets
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Wijkgebonden
medewerker

en signaleren van overlast, controleren van
vergunningen voor het gebruik van de openbare
ruimte, bijvoorbeeld bouwsteigers, containers,
(ver)bouwwerkzaamheden, algemene plaatselijke
verordening (APV) enz.
Team Handhaven van Gemeente Maastricht Werkt
met twee diensten namelijk ochtenddienst &
Middagdienst. De ochtenddienst van 07.30 uur
tot 16.00 uur, middagdienst van 14.00 uur tot
22.30 en de zondagen van 09.30 uur tot 18.00 uur
7 dagen in de week. Omdat wij in de middagdienst
met een kleine bezetting gemeente breed inzetbaar zijn worden allereerst urgente meldingen
opgepakt. Is het geen urgente melding zal deze
de dag erna in behandeling worden genomen.
TEAM HANDHAVING
(wie doet/mag wat?)
Wijkgebonden medewerker. Dit is de (BOA)
wijkagent van de gemeente Maastricht.

Zoals de politie de wijkagent heeft ingevoerd zo
heeft Team Handhaving van de gemeente Maastricht,
de Wijk Gebonden Medewerker aangesteld. De
wijkgebonden medewerker is een buitengewone
opsporingsambtenaar. Hij of zij is belast met het
toezien van taken de gemeente betreffende,
bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening.
De Wijkgebonden medewerker en de Wijkagent
werken nauw samen om de wijk Sjiek, Sjoen en
Veilig te maken en te houden. In hun werkzaamheden is een groot grijs veld van zaken die zij samen
kunnen oppakken.

BOA openbare ruimte = Buitengewoon Opsporingsambtenaar
De BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid
m.b.t. tot het strafrecht en mogen bekeurend
optreden in de openbare ruimte m.b.t. gemeentelijke en algemene taken. Zij zijn aangewezen
als toezichthouder in de algemene wet bestuursrecht en kunnen ook bestuursdwang toepassen.
Handhavers.
De Handhavers zijn bevoegd tot het bekeuren van
voertuigen op betaalde parkeerplaatsen en het
houden van toezicht in de openbare ruimte.
Zij zijn aangewezen als toezichthouder van de
algemene wet bestuursrecht en kunnen bestuursdwang toeppassen.

Voor de wijken Borgharen, Itteren, Sint Maartenspoort en Heugemerveld is Roy Joosten als
Wijkgebonden medewerker te werk gesteld.
Hij werkt samen met BOA’s openbare ruimte en
Handhavers die voor hem rapporteren en signaleren.
Hij krijgt ook informatie over betreffende wijkproblemen van de Nationale politie en verstrekt
informatie aan de Nationale politie.

Voor buitenstaanders is handhaving aan uiterlijke
kenmerken tegenwoordig te onderscheiden de
Boa is te herkennen aan het blauwe uniform met
de tekst HANDHAVING. Onze handhavers daar in
tegen zijn te herkennen aan een grijs/zwart uniform
met de tekst TOEZICHT.

Op straat is Roy het aanspreekpunt voor de burger.
Hij is verantwoordelijk voor het oppakken en
afhandelen van allerlei klachten.
De doelstelling van Roy is: om samen met burgers
en partners de buurt leefbaar en veiliger te maken.

Heeft u klachten of wilt u met Roy Joosten in contact
komen bel dan naar het klanten meldpunt 14043.
Het klanten meldpunt is 24 uur 7 dagen per week
beschikbaar om uw klachten aan te nemen of om
door te verbinden. Ook is het mogelijk om te mailen naar post@maastricht.nl of via smartphone
app buitenbeter.

Tot de taken van Roy behoren parkeertoezicht en
handhaving, handhaving milieuregels openbare
ruimte, Milieuregels bij ondernemers, voorkomen

9

DRUK

l

PRINT

l

MAIL

l

SIGN

UW IDEE. ONZE UITDAGING!
van mensen
met mensen
voor mensen

Watermolen 1
6229 PM Maastricht
Postbus 1585
6201 BN Maastricht
Telefoon: 043 - 382 44 11
Email: info@impreso.nl

WWW.IMPRESO.NL
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De Huisweide
Vanaf 2007 onderhouden vrijwilligers de fruitbomen
in de Huisweide. Door de bomen te snoeien blijven
ze vitaal en houden we één van de pareltjes van
ons dorp in stand. Op 9 januari is weer gewerkt,
onder prima weersomstandigheden.

Bas en José hebben de snoeiers weer prima verzorgd
met koffie en een lekkere lunch waarvoor hartelijk
dank. Graag wil ik iedereen bedanken die deze
geslaagde snoeidag hebben meegeholpen.

Het snoeien wordt uitgevoerd door de Werkgroep
Natuurbeheer van IVN Maastricht, aangevuld met
vrijwilligers uit Borgharen. De werkgroep heeft
goed materiaal en weet precies hoe de bomen
moeten worden gesnoeid. Er is flink gewerkt. In
totaal hebben we deze zaterdag 4 bomen onder
handen genomen. We hebben nu vanaf 2007
iedere boom in de huisweide minstens één keer
gesnoeid. Wel zijn in de loop van de jaren enkele
bomen gekapt. Van de 43 bomen zijn er nog 37
over. Laten we hopen dat we dit aantal in stand
kunnen houden.

Carlo Poolen
carlo.poolen@home.nl

Takkenroute
voorjaar 2016
In overleg met Buurtbeheerbedrijf Heer en de
Buurtraad Borgharen zijn wederom de takkenroute in het voorjaar 2016 op: 18 april 2016.
Snoeihout en dergelijke worden vanaf 9.00 uur
opgehaald door Buurtbeheerbedrijf Heer.
Dus de avond voor 4 en 18 april aan de stoeprand
leggen, niet vroeger s.v.p.
Een mooie kans om zonder slepen van het snoeisel
af te komen. De takken en takkenbossen mogen
niet langer dan 1.50 meter zijn en moeten gebundeld
zijn in kleine hoeveelheden.
Alle ander afval blijft liggen, zoals wortelkluiten
en losse hopen snoeisel, ook grote boomstronken
worden niet meegenomen.
Houdt U zich a.u.b. aan de voorwaarden, we hebben
als Borgharen een voorrangspositie! Laten we
zuinig zijn op onze takkenroute. Het is mogelijk
dat als er zeer veel snoeisel wordt aangeboden
het Buurtbeheerbedrijf het werk niet op een dag
afkrijgt, laat dan het snoeisel maar liggen tot de
volgende dag(en), het wordt opgehaald.
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Vastelaovend 2016 in Haare!
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Goed nieuws voor iedereen die wil
zwemmen en relaxen in warm water!
Onze stichting huurt op verschillende
dagen en uren het Geusselt Zorgbad.
Iedereen vanaf 18 jaar kan hieraan
deelnemen.
Wij zorgen ervoor dat u wordt ingedeeld in een vaste zwemgroep, op de
dag en het tijdstip dat u het beste
uitkomt. Tijdens de zwemuren wordt

er onder deskundige leiding een
kwartier therapeutische oefeningen
gegeven. Deze zijn uiteraard vrijblijvend, dus u bent niet verplicht tot
deelname.
Interesse? Neem contact op met
onze stichting via onderstaande
contactgegevens.

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)
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043 - 325 05 62
INFO@TSRM.NL
WWW.TSRM.NL

Informatie over
Noorderbrug tracee

meer zoals voorheen twee keer per jaar. Wij richten
ons vooral op de jongere kinderen. De kermis zal
wederom plaatsvinden op het kermisterrein aan
de Bovenstraat.

Binnenkort zal worden begonnen met de voorbereidingen om de kruising van de Alexanderweg
met het Noorderbrug tracee aan te passen. Deze
kruising komt in de nabije toekomst te vervallen
en het verkeer zal naar de Borgharenweg worden
geleid waar het verkeer zonder stoplichten kan
in- en uitvoegen. Ook voor fietsers zal er veel veranderen.

Tevens ter promotie organiseren wij in de
Schoolstraat en omgeving op 17 april ook een
braderie. Voor beide evenementen wordt door
geheel Maastricht reclame gemaakt, waardoor
er ook bezoekers van buiten Borgharen komen.
Dit kan ook voordelen hebben voor de lokale
ondernemers.

Op verzoek van de buurtraad is er op 31 maart
in de Haarderhof in Borgharen een inloopavond
georganiseerd waar u kennis kunt nemen van de
plannen en de eindsituatie van de Noorderbrug
tracee.
In de grote zaal wordt met behulp van kaarten,
flap-overs en dergelijke informatie gegeven over
wat ons te wachten staat tijdens de uitvoering
en welke maatregelen getroffen worden om de
bereikbaarheid te garanderen.
Er zullen diverse medewerkers zijn om toelichting
te geven en om vragen te beantwoorden.

Op het kermis terrein worden ook diverse andere
activiteiten georganiseerd. Deze worden samen
met de reclame campagne bekend gemaakt.

De definitieve uitnodiging zal huis aan huis in
Borgharen en Itteren worden verspreid.
Chris Hoekstra

De Buurtkermis

Zo kunnen de kinderen op 16 april met Anna
(bekend van Disney’s Frozen) op de foto en
meedansen op haar bekende liedjes.

Een aantal jaren geleden heeft gemeente
Maastricht de stekker uit de wijkkermissen in
Maastricht getrokken.

Wij hopen op een leuk evenement.

Wij van stichting buurtkermis hebben goede
connecties in de kermiswereld en gaan ervoor
zorgen dat vanaf dit jaar Borgharen weer een
kermis krijgt. Dit zal zijn dit jaar van 15 tot 18 april.
De kermis zal één keer per jaar plaatsvinden, niet

Met vriendelijke groet,
Roger Seegers
Voorzitter stichting buurtkermis
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Oet de aajd
Buurtpratedoes

hond achterlaat niet op? Zou dit wel gebeuren,
dan kunnen wij op Ons veld en in ONZE speeltuin
spelen. Is dit teveel gevraagd?
Hondenbezitters van Borgharen, dit is een
NOODKREET van de jeugd van Borgharen:

Artikeltje uit de Buurtpraat van November 1994

“LAAT UW HOND NIET MEER OP ONS VELD
POEPEN”.
Is getekend: Richard Kleijnen, Martijn Gilissen,
Ferry Ras, Joep Ras Pieter Gerards en “alle ouders
en kinderen die onze actie steunen”. De Borgharense
jeugd postte de afgelopen weken bij hun voetbalveldje om overtreders van de poepregels aan te
spreken. Ze ontmoetten weinig begrip voor hun
verontwaardiging. De jongens stapten daarop naar
de Buurtraad voor advies. Een klein actiecomité
werd opgericht om handtekeningen in te zamelen.
Inmiddels zijn driehonderd handtekeningen
opgehaald om de noodkreet te onderstrepen. De
Buurtraad heeft beloofd de handtekeningen te
bezorgen bij de verantwoordelijke wethouder.

Actie tegen poepoverlast
De overlast van hondenpoep heeft een deel van
de Borgharense jeugd boos gemaakt. Heel boos.
“We zijn het strontzat”, roepen ze. Hun voetbalveldje op de middenstrook van de Hertog van
Brabantlaan wordt dag na dag gebruikt als honden
uitlaatplaats.
Voetballen is er niet meer mogelijk zonder in drollen
te trappen en kleren en schoenen te bevuilen.
Dat moet afgelopen zijn aldus Richard Kleijnen,
Martijn Gilissen, Ferry Ras, Joep Ras en Pieter
Gerards, die ondanks hun jonge leeftijd een
actiegroep hebben opgericht. Ze haalden met
hun actie zelfs de krant.
Terecht, want de poepoverlast staat bovenaan de
ergernis top-tien in alle Maastrichtse wijken.
Veel hondenbezitters trekken zich helemaal niks
aan van de regels die gelden in de gemeente en
laten hun hond poepen waar dat uitkomt.
Ze ruimen de drollen niet op, terwijl de gemeentelijke regels dat wel voorschrijven. “Al jaren kampen
we met het probleem, poep op onze stoep en poep
op ons speelveld”, schrijven Richard, Martijn, Ferry,
Joep en Pieter in een brief waarin mensen worden opgeroepen een handtekening te zetten tegen
de poepoverlast.
“Als voorbeeld gebruiken wij de Hertog van Brabantlaan, daar is een prachtige groene strook voor de
jeugd met een schuilhut, een voetbalveld en een
speeltuintje, we willen voetballen , maar er ligt
overal hondenpoep”! Dat is erg vervelend, irritant
en vies als je steeds uitglijdt over de hondendrollen.
Om in het speeltuintje voor de kleintjes te kunnen
komen, moet je eerst door de poep lopen en in de
zandbak liggen drollen (laten we over de katten
nog maar zwijgen, een mekka voor bacteriën).

De actievoerders hebben ook aangegeven hoe de
gemeente iets kan doen aan de poepoverlast:
1). Het plaatsen van verbodsborden voor
		honden.
2).		 Installatie van een hondentoilet,
		 bijvoorbeeld tussen de brievenbus en de
schuilhut in de Hertog van Brabantlaan.
3). Meer controle door de milieupolitie,
		 speciaal op tijdstippen dat honden
		 uitgelaten worden.
4).		 Meer folders verspreiden en ophangen
		 tegen hondenpoep in winkels en
		 openbare gebouwen.

Iemand zei: “Dat is mijn probleem niet”, nou: het
is IEDERS probleem. Het is gewoon schandalig dat
hondenbezitters te lui zijn hun hond ergens anders
bijvoorbeeld langs de Maas of langs het veld uit
te laten. Waarom ruimen ze de troep die hun

ACTIE OPRUIMEN: HONDENPOEP
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AED cursus

Dus meld je aan als vrijwilliger hartreanimatie en
bediener van de AED’s. Wij zorgen dan, indien
nodig, voor een adequate opleiding.

Dinsdag 12 januari hebben weer een aantal
vrijwilligers een geslaagde herhalingsles hartreanimatie gevolgd. De opleiders hadden dit keer
een primeur voor ons in petto.

Aanmelden kan via het secretariaat van de
Buurtraad.

De nieuwe oefenpop bleek vol elektronica te zitten
en aangesloten op een laptop en beamer werden
alle handelingen van de cursisten feilloos geregistreerd en geprojecteerd. Het was voor ieder van
ons heel spannend of we alles wat we geleerd
hadden ook in de praktijk goed konden uitvoeren.

Werkgroep AED Buurtraad Borgharen

U kunt gerust zijn, alle cursisten hebben ondertussen met een ruime voldoende hun certificaat
ontvangen.
Het feit blijft, dat we toch graag nog meer vrijwilligers in ons dorp zouden willen hebben.
De kans dat er bij een eventuele calamiteit geen
vrijwilliger beschikbaar is, wordt dan natuurlijk
een stuk kleiner.
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Daag jezelf eens uit!
... Buurtnetwerk
Borgharen!

Die uitdaging gaan wij als Buurtraad Borgharen
graag aan. Maar liefst met jullie hulp van uit de
dorpsgemeenschap. Wij willen ons graag transformeren tot een Buurtnetwerk. Eigenlijk zijn we
dat al voor een groot deel. Maar ons draagvlak in
het dorp kan beter en breder. Dat lukt ons alleen
met jouw/jullie hulp.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Dit lees je
vaker in een advertentie voor een nieuwe baan.

Voel je je uitgedaagd? Neem contact met mij op.
Mob tel. 06-36056255

Maar je kunt jezelf ook uitdagen buiten je werk
om. Natuurlijk ben je druk met je studie, je werk,
je vereniging, je vrienden, je gezin. Dat is prima.

Joop van Sintfiet,
Duovoorzitter Buurtraad Borgharen.

Vooral houden zo! Maar buiten dat is er nog meer
te koop in de wereld waar je deel van uitmaakt.

RivierPark Maasvallei

Onze omgeving verandert. De overheid trekt zich
op steeds meer gebieden terug. Aan ons burgers
wordt gevraagd de aldus ontstane ruimte zelf in
te vullen.
De BUURTRADEN of BUURTPLATFORMS worden
de komende jaren omgevormd tot BUURTNETWERKEN. Het Buurtnetwerk Borgharen is straks
samengesteld uit inwoners van ons dorp.

Beste omwonenden van het natuurgebied
Borgharen

Zo een Buurtnetwerk heeft een breed draagvlak
in het dorp. Dat betekent dat het Buurtnetwerk
moet bestaan uit een doorsnee van de inwoners
van Borgharen. Vooral jonge mensen willen wij
hier graag bij betrekken.

Deze maand gaan wij onze handhavingborden
plaatsen bij de klaphekjes in Borgharen. Hierop
staan de basisregels vermeld die bij de natuurgebieden horen. Wij plaatsen deze borden om aan
wandelaars aan te geven dat ze van harte welkom
zijn in het natuurgebied en voor wie het niet
toegankelijk is.

We denken zelf aan vertegenwoordigers van
de verenigingen, van de basisschool, van het
jeugdwerk, vriendenclubs, zorgorganisaties,
buurtraad werkgroepen en ga zo maar door. Een
brede inbreng van actieve mensen in Borgharen
als vrijwilliger, maar met de ervaring en kennis
van hun beroepsachtergrond. We dagen jullie uit
met ons met te denken over de invulling van zo’n
Buurtnetwerk. De verenigingen in Borgharen
zullen wij op korte termijn benaderen voor hun
rol daarbij.

Ook staat erop vermeld dat het gebied niet
betreden mag worden van zonsondergang tot
zonsopkomst. Dit is een voor Staatsbosbeheer
ongebruikelijke regel maar wij hebben ons
geconformeerd aan de regels van Stichting Het
Limburgs Landschap en Natuurmonumenten om
van RivierPark Maasvallei één gebied te maken
waarin dezelfde regels gelden.

De Gemeente Maastricht geeft ons in het kader
van de nieuwe REGELING Buurtnetwerken de
ruimte om met een sterk Buurtnetwerk zelf veel
dingen te doen en te regelen in ons eigen dorp.

Deze regel kan wellicht als een verrassing komen.
Deze regels zijn bedoeld om te voorkomen dat
er ongewenste activiteiten plaats kunnen vinden
zoals nachtvissen of kamperen. Op deze manier
hebben wij de mogelijkheid om te handhaven bij
avondactiviteiten en nachtactiviteiten die niet in
het gebied thuishoren.

Dat wordt ook financieel ondersteund met het
nieuwe tendersysteem voor buurtinitiatieven en
buurtactiviteiten. We zouden wel gek zijn als we
daar geen gebruik van zouden maken. De fondsen
zijn er, maar je moet er wel actief achter aan gaan.

Geniet van het gebied!
Staatsbosbeheer
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Wijziging Tijdstip inzameling oud papier
Beste inwoners van BORGHAREN,
Vanaf januari 2016 zal de aanvangstijd van de inzameling van het oud papier veranderen.
Dit in opdracht van de gemeente Maastricht die in verband met de beschikbaarheid van
voertuigen en chauffeurs tot deze wijziging genoodzaakt is.
We beginnen dan vanaf 8.00 uur aan onze route die start in de Spekstraat en dan via
Bosveldweg en Wetzerveld dus vervroegd door de oude dorps kern van Borgharen loopt.
Wij willen u vragen hiermee rekening te houden en het papier dus vroeger buiten te zetten
of dit al op vrijdag avond buiten te plaatsen.
Wij hopen op uw begrip in dezen.
Met vriendelijke groet
Bestuur Fanfare st. Cornelius Borgharen
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Binnenkort opening
Alzheimer Café
in Maastricht!

is initiatiefnemer voor het Café in Maastricht en
werkt daarbij samen met professionals en vrijwilligers van diverse zorgaanbieders en instanties.
Het steunpunt Mantelzorg, Mosaezorggroep,
Zorg&Co, Hulp bij dementie Maastricht en
Heuvelland en het Alzheimer Centrum Limburg
en Gemeente Maastricht zijn betrokken bij het
Alzheimer Café.

Na een aantal jaren van afwezigheid komt het
Alzheimer Café terug in Maastricht. De realisatie
is al in een vergevorderd stadium. De officiële
opening staat gepland op 2 maart 2016.

Vrijwilligers gezocht
Op de Café avonden is nog ruimte voor enkele
vrijwilligers die de gasten kunnen ontvangen of
om de informatietafel te bemannen. Wij komen
graag in contact met iemand met administratieve
ervaring of kennis van social media ten behoeve
van de PR. Doordat het Alzheimer Café maar één
avond per maand is, is het goed te combineren
met andere activiteiten. Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden of graag meer informatie
willen, kunnen mailen naar:
elmy.kroeg@zorgenco.nl.

Damescomité
Mannenkoor
Borgharen Maastricht

Het Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een maandelijkse laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie,
hun naasten, hulpverleners en belangstellenden.
Het doel van de bijeenkomsten is om in een
ontspannen sfeer onderwerpen te bespreken
die te maken hebben met dementie. Er komen
tijdens de bijeenkomsten vele thema’s aan bod
waar mensen met dementie en hun naasten mee
te maken krijgen, zoals ‘gewoon vergeetachtig
of dement?’, ‘Hoe ga je om met dementie?’,
‘Mantelzorgers in balans’. Hierbij komen mensen
met dementie, hun familieleden en professionals
aan het woord. Daarnaast is er ook de mogelijkheid
voor de bezoekers om hun eigen ideeën en ervaringen uitwisselen.

Beste inwoners van Borgharen.
Bij deze laten wij u weten dat wij met de huis aan
huisactie van de plantjes zijn gestopt.
Wij danken allen, die ons al vele jaren hierin gesteund hebben.
Zeker een woord van dank aan de bloemist die altijd goede kwaliteit planten leverde.
Er zal zeker een gat in onze begroting vallen.
Donaties zijn dan ook altijd van harte welkom en
zullen altijd ten goede komen aan ons mannenkoor
uit Borgharen.
Ons rekeningnummer: NL31 SNSB 0866 4270 74
t.n.v. Dames comité Mannenkoor Borgharen
Maastricht

Gast bij Stichting Athos
Vanaf 2 maart is het Alzheimer Café Maastricht
elke eerste woensdag van de maand te gast bij
Stichting Athos, aan de Athoslaan 12A. Voor de
bezoekers van het Café is er de mogelijkheid om
voorafgaand aan de Café avond een gezonde en
goedkope maaltijd te nuttigen bij Resto van Harte,
onderdeel van Stichting Athos.

Wij hopen u allen nog vaak op concerten en
dergelijke te mogen begroeten.
Nogmaals dank voor uw steun en vertrouwen in
de afgelopen jaren.
Damescomité Mannenkoor Borgharen Maastricht

Samenwerking
De regionale afdeling van Alzheimer Nederland
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Verenigingsnieuws
Verenigingen, die graag hun verenigingsnieuws en dergelijke kenbaar willen maken, maar ook anderen
zoals bijvoorbeeld inwoners die ergens over willen schrijven, kunnen dit doen in de Buurtpraat.
Dit kan gratis en regelmatig.
Dit blad verschijnt elke twee maanden.
Ook opgave voor de haarderagenda naar:
redactie:
						
Baron de Rosenstraat 34, 6223 EB Maastricht.
						
E-mail: buurtpraatborgharen@gmail.com
Copy voor de volgende Buurtpraat inleveren voor 30 APRIL 2016.

Haarderagenda
3 maart Seniorenkienen
Seniorenvereniging
5 maart Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur
Fanfare Sint Cornelius
6 maart I.B.C. 03 1 – D.B.S.V. 1
V.C. I.B.C. 03
7 maart Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 -11.45 uur
Basisschool De Maasköpkes
7 t/m 11 maart Vegen van Straten in Borgharen
DENK AAN DE WAGENS
7 t/m 19 maart Oudergesprekken groep 1 – 7
Basisschool De Maasköpkes
10 maart Seniorenkienen
Seniorenvereniging
10 maart Buurtraadvergadering
Vereniging Buurtraad
12 maart Jaarlijkse kienavond Mannenkoor
Mannenkoor Borgharen
14 maart Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
Basisschool De Maasköpkes
17 maart Seniorenkienen
Seniorenvereniging
20 maart I.B.C.03 1 – Sibbe 1
V.C. I.B.C.
21 t/m 24 maart Paaseieren actie
Fanfare Sint Cornelius
21 maart Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
Basisschool De Maasköpkes
21 t/m 24 maart Eindadviesgesprekken groep 8
Basisschool De Maasköpkes
23 maart Hobbymiddag
Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers
24 maart Paasviering
R.K. Parochie Sint Cornelius + Basisschool De Maasköpkes
24 maart Paasbraderie 12:30-13:30
Basisschool De Maasköpkes
24 maart Seniorenkienen
Seniorenvereniging
25 t/m 29 maart Paasvakantie
Basisschool De Maasköpkes
26 maart Restafvalzak ophalen
31 maart Seniorenkienen
Seniorenvereniging
31 maart Inloopavond Noorderbrugtracee Haarderhof
2 april Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur
2 april Reünieconcert 20.00 uur
4 april Takkenroute door Borgharen
4 april Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
4 t/m 21 april Entreetoets groep 5- 7
7 april Seniorenkienen
9 april Concert Drumband
10 april I.B.C. 03 1 – F.C. Gulpen
11 april Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
14 april Seniorenkienen
14 april Jaarvergadering Buurtraad
15 t/m 18 april Kermis
18 april Takkenroute door Borgharen
18 april Bibliotheeksteunpunt 55 + van 9.00 – 11.45 uur
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Fanfare Sint Cornelius
Fanfare Sint Cornelius
Buurtbeheerbedrijf Heer
Basisschool De Maasköpkes
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
Fanfare Sint Cornelius
V.C. I.B.C.
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
Vereniging Buurtraad
Buurtbeheerbedrijf Heer
Basisschool De Maasköpkes

19 april Kledinginzamelingsactie Reshare
20 april Hobbymiddag
21 april Seniorenkienen
22 april Sportdag/koningspelen
23 april Begin van meivakantie
24 april I.B.C.03 1 – Geulsche Boys 1
28 april Seniorenkienen
30 april Sluitingsdatum copy

Opbrengst voor BS de Maasköpkes
Hobbyclub Jeugdwerk De Maaskluivers
Seniorenvereniging
Basisschool De Maasköpkes
Basisschool De Maasköpkes
V.C.I.B.C.03
Seniorenvereniging
Buurtpraat

1 t/m 11 mei Snoeien van bos- en sierplantsoen
1 mei Eerste Heilige Communiefeest in Borgharen
2 t/m 6 mei Vegen van straten in Borgharen
2 t/m 6 mei Maaien van obstakels in gazons
7 mei Oud papier ophalen vanaf 8.00 uur
8 mei I.B.C.03 1 – Vijlen 1
9 mei De school begint weer
9 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur
12 mei Seniorenkienen
12 mei Buurtraadvergadering
14 mei GFT ophalen
16+17 mei Pinkster vrij
19 mei Seniorenkienen
21 mei Gifbus op kermisterrein van 12.30 – 14.30 uur
23 t/m27 mei Maaien obstakels in gazons
23 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 -11.45 uur
26 mei Seniorenkienen
29 mei Sacramentsprocessie door Borgharen
30 mei Bibliotheeksteunpunt 55+ van 9.00 – 11.45 uur

DENK AAN DE WAGENS
Fanfare Sint Cornelius
V.C.I.B.C.03
Basisschool De Maasköpkes
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
Vereniging Buurtraad
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
Klein Chemisch afval
Basisschool De Maasköpkes
Seniorenvereniging
R.K. Parochie Sint Cornelius
Basisschool De Maasköpkes

Geef s.v.p. uw data voor eventuele festiviteiten zo vroeg mogelijk door, om te voorkomen dat andere
verenigingen op diezelfde dag iets organiseren.

De vernieuwde website

www.borgharen.nl
gaat 10 Maart online.
 Komt dat zien. 
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UT HAARDER WINKELKE
KERKSTRAAT 12 BORGHAREN

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

VLEESWAREN – BROOD – KAAS

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

OPENINGSTIJDEN:

- aangifte inkomstenbelasting

MAANDAG:

GESLOTEN

- aangifte successierecht en schenkingsrecht

DINSDAG:

08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

WOENSDAG:

08.30-13.00 UUR

DONDERDAG:

08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

VRIJDAG:

08.30-12.30 – 13.30-18.00 UUR

ZATERDAG:

08.30-16.00 UUR

- financiering woningen en overige financieringen
- alle verzekeringen
- betalen, sparen en overige bankzaken
- boekhoudingen MKB / ZZP

WIJ HEBBEN EEN KLEIN ASSORTIMENT BROOD EN
GEBAK MAAR U KUNT ALTIJD EEN DAG VAN TEVOREN
BESTELLEN, DAN WEET U ZEKER DAT HET ER IS.
WIJ DOEN OOK U BOODSCHAPPEN AAN HUIS
BEZORGEN IN DE NAMIDDAG EN OP ZATERDAG.
ONS TELEFOONNUMMER IS: 043-8519527.

Bunde
Sint Rochusstraat 37
043 - 358 00 66
info@dolmansgroep.nl
www.dolmansgroep.nl

Ma-di-do-vr:
09:30 uur - 12:30 uur
13:30 uur - 17:00 uur
Woensdag 09:30 uur - 12:00 uur
Administratiekantoor op afspraak

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

Ma-di-do-vr:
16:00 uur - 18:00 uur
Woensdag gesloten

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

Ma-di-do-vr:
10:00 uur - 13:00 uur
Woensdag gesloten

b etalen - sparen - hyp otheken - ver zekeren - administraties - b elastingaangif ten
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