
HUISKAMER AAN DE MAAS BORGHAREN 

Voortbestaan huiskamer gegarandeerd 

Het College van B. en W. en de Gemeenteraad van Maastricht hebben besloten tot 

structurele financiering van de bestaande huiskamers in Maastricht. De afgelopen 

jaren zijn 14 initiatieven ontstaan die ontmoeting in de buurt organiseren in een 

huiskamersfeer. Waaronder de Huiskamer in de Schoolstraat27 A in Borgharen. 

De huiskamers worden financieel en immaterieel ondersteund omdat zij een 

buurtfunctie vervullen en een maatschappelijke meerwaarde hebben. Besturen 

van huiskamers zijn (eind)verantwoordelijk voor de exploitatie en beheer. De 

hoogte van de subsidie is maatwerk. Om de continuïteit van de bestaande 

huiskamers te waarborgen, wordt de subsidie voor de duur van 3 jaren -verstrekt.  

Conclusie: na een onzekere periode mogen we nu dus met heel veel voldoening 

en vreugde vast stellen dat het voortbestaan van onze Huiskamer voor 3 jaar is 

gewaarborgd. En dat dank zij alle vrijwilligers die zich, vanaf juli 2016 hebben 

ingezet om onze huiskamer tot een succes te maken. In de loop van de tijd is 

gebleken dat onze huiskamer daadwerkelijk een buurtfunctie vervult en een 

maatschappelijke meerwaarde heeft. 

Nu de financiële kant van de huiskamer geen zorgen meer baart kunnen we ons 

nog meer richten op de verdere “uitbouw” van de huiskamer, door nog meer 

bewoners te interesseren voor een eerste bezoek aan de huiskamer en daarna 

met regelmaat terug te komen. 

Bedoeling is ook om in de huiskamer geregeld informatie te laten geven over 

allerlei onderwerpen die in het dagelijkse leven van belang kunnen zijn. Met als 

grootste doelgroep, de ouderen in Borgharen. Ook op het gebied van samen eten 

willen we wat actiever worden. 

De openingsuren van  de huiskamerzijn: op maandag vanaf 10 uur en dinsdag, 

woensdag en  donderdag vanaf 13.00 uur. Mocht er aanleiding zijn om de 

openingsuren te verruimen, dan zullen we dat zeker doen.  

Op  Vrijdag 25 april is er van 11.00 tot 12.00 uur weer een spreekuur van het 

sociaal team. Hebt u vragen of problemen op sociaal gebied dan kan het sociaal 

team u misschien op weg helpen. 

Op Donderdag 3 mei 14.00 uur zal dr. Dré Knols, specialist op het gebied van 

geneeskunde voor ouderen, een presentatie houden over de veelheid van zaken 

die met het onderwerp DEMENTIE te maken hebben. Iedere inwoner van 

Borgharen is dan welkom.  

Tot ziens in de huiskamer !! 


