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Notulen vergadering BuurtNetWerk Borgharen 09 mei 2019 

 
Aanwezig: Eline Gielissen (EG), Helmi Riepen (HR), Fabiôn Bovens (FB), Joop van Sintfiet (JvS), Chris Hoekstra (CH), Bert Dejalle 

(BD) Carlo Poolen (CP), Nico Wolters (NW), Truus Wolters (TW), Kitty Jacobs (KJ), Ludo Janssen (LJ), Berrie Hermans (BH), Math 
Paulussen (MP), Ab Konig (AK) 

   actienemer 

1. Opening Om 19:30 uur start de BuurtNetWerk vergadering. 
Eline is vanavond vergadervoorzitter.  
 
Jonah Fiselier is samen met Lynde en zijn moeder aanwezig bij onze 
vergadering.  Met een opruimactie (zie borgharenschoon1)  hebben 
ze een prijs ontvangen genaamd ‘’de groene duim’’ van de stichting 
IVN inclusief 100€. Naast de 100€ is er op koningsdag in Eijsden ook 
nog 65€ verdiend. Omdat Borgharen in een prachtig natuurgebied 
ligt, en dat de bij in nood is, denken zij aan het maken en plaatsen 
van een insecten/bijenhotel. Hiervoor zoeken ze hulp bij 
BuurtNetWerk Borgharen. Voorstel:  

1. Gewenste locatie 

 
2. Bouwen insectenhotel zaterdag 29 juni 11:00 uur 
3. Locatie schoolplein van B.S De maaskopkes.  

EG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EG 

2. Notulen april 2019 De notulen zijn aangenomen en de notulist wordt bedankt voor zijn 
bijdrage. 

FB 

3. Ingekomen stukken ✓ Op 15 mei zijn alle buurtnetwerken uitgenodigd. Locatie 
beatrixhaven 

✓ Mail bijenhotel 
✓ Babyborrel buurtnetwerken 
✓ Mark Curvers Smeermaas, samen gezeten met architecten 

over rivierpark aan Belgische kant 
✓ privéterrein van Trega is onder de aandacht van de 

gemeente  
✓ Landelijke fietsroute langs de maas is opengesteld 
✓ Inzaaien of niet in de fietsroutes berm Borgharen  
✓ Archief bij Mien is gecontroleerd om te zien wat er nog 

bruikbaar is 
✓ ‘’Ron for Run Maasvalleiloop’’ op zondag 26 mei Borgharen 

EG 

4. Werkgroepen   

4.1 Buurtplan 
omgevingsvisie 

Er is een plan ontwikkeld over hoe Borgharen er in de toekomst uit 
moeten komen te zien. Vanuit de bijeenkomst zijn er 6 onderwerpen 
die verder worden uitgewerkt en een verzamelflyer van wordt 
gemaakt en verspreid. In september staat een 2e bewonersavond in 
de planning om de resultaten te delen en van daaruit te werken naar 
de volgende stap. 

CH 

                                            
1 https://www.borgharenschoon.nl/ 
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4.2 
 
 

Grensmaas 
Recreatievisie. 
 

Er is door Chris een brief gestuurd met vragen over het Sibelco pad.  
BuurtNetWerk Itteren had graag willen meedenken in het 
voortraject. Het voorstel is om meer bij elkaar in de keuken te 
kijken. Concreet betekent dit dat er bij de maandelijkse 
vergaderingen iemand van Itteren bij onze vergadering aanwezig is 
en visa versa.  

CH 

4.3 Wandel/fietspaden De kades vallen niet onder openbaar wandelgebied en hiervoor 
worden er bordjes geplaatst. Math gaat inventariseren waar en 
hoeveel bordjes er nodig zijn om juiste wandelroutes aan te geven. 
Tevens is er een wens om bankjes op de kades te plaatsen op de 
plekken waar men wel openbaar mag lopen, zodat mensen de kans 
hebben om tussendoor te kunnen uitrusten. Jef Schellings (BOA) kan 
wellicht hierin helpen. 

JvS/MP 
 

4.4 Verkeer De Pastoor van Kanstraat blijft een gevaarlijke T-splitsing bij het 
uitrijden richting de Bovenstraat. Bert heeft wijkagent Hub Smeets 
gesproken en e.e.a. op de mail gezet, is echter geen zaak voor 
handhaving/politie. Bert zal verder reageren richting de gemeente. 
De vangrail is deels verplaatst. Wij hebben gevraagd of dit 
voldoende is. Ilse Hendrix heeft aangeboden om extra 
waarschuwingsborden te plaatsen (zie onderstaande foto’s) om 
bestuurders alerter te maken en te attenderen om op deze plek 
rustig(er) te rijden.  

      

BD 
 
 
 
FB 
 

4.5 Communicatie De Buurtpraat is verspreid en er zijn positieve reacties 
binnengekomen bij meerdere BNWB leden.  
15 juni is de deadline voor de volgende Buurtpraat. Op 1 juni gaan 
we iedereen benaderen voor het aanleveren van stukken voor de 
Buurtpraat. Begin juli zal de Buurtpraat weer door diverse leden 
bezorgd worden. De notulen 2019 van BNWB staan op de website2 

EG 
 
 
 
 
NW/TW 

4.6 Financiën Geen bijzonderheden HR 

4.7 Dorpstuin Bewoners van Borgharen (o.a. Peter van Gerwen) hebben samen 
met medewerkers van de Stichting vlinderhuis bloemen gezaaid om 
een vlindertuin te creëren in de dorpstuin.  

JvS 

4.8 Vrienden Kasteel 
Borgharen 

✓ Op 13 april kon men deelnemen aan een rondleiding rondom 
het kasteel en de gracht. Dit was een succes en zal zeker een 
vervolg krijgen. 

✓ Er komt een vervolg op de succesvolle bijeenkomst op het 
kasteel voor alleenstaanden. Amal Bessems organiseert dit. 

FB 
 
 
JvS 

5 Rondvraag  ✓ Rieneke Soemete uitnodigen voor eerstvolgende vergadering. 
✓ In het najaar 2019 buitenlandse studenten woonachtig in 

Borgharen vragen om kennis te komen maken  
✓ Eline en Joop hebben een afspraak gehad met de school in 

Borgharen. In (okt-nov) vind de Week van de media plaats 
waarbij het  project weerbaarheid een belangrijke rol kan 
spelen (denk ook aan digitale weerbaarheid) 

JvS 
 
JvS 
 
JvS/EG 
 
 

 
Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: donderdag 13 juni om 19:30 uur 
Vergaderingen BNW Borgharen: iedere 2e donderdag v/d maand.  

                                            
2 http://www.borgharen.nl/buurtpraat 
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