
Notulen vergadering BuurtNetWerk Borgharen 13 februari 2020 

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), Robert Atol (RA), Ludo Spronk (LS) 
 

    

1. Opening Om 19:30 uur start de BuurtNetWerk vergadering. Eline zit de vergadering 
voor en heet iedereen van harte welkom.  

EG 

2. Notulen jan. 2020 Op de notulen zijn geen opmerkingen en zijn bij deze aangenomen. Allen 

3. Ingekomen stukken ✓  Workshop ondersteuningsprogramma BNW 
✓ Duit in het zakje vanuit de gemeente burgerinitiatieven (wat zou jij 

doen met 300.000 euro) 
✓ Wildrooster op de Haarderdijk is gevaarlijk voor fietsers. Door Bert is 

aan de gemeente Maastricht gevraagd of er iets aan veranderd kan 
worden.  

✓ Stadsronde omgevingsvisie. Hiervan heeft  Joop een verslag gemaakt  
       en rondgestuurd. 
✓ Engelse meneer heeft een mail gestuurd met de vraag hoe Borgharen  

in elkaar zit. Math zal hem contacteren. 
✓ Tejo van RTV Maastricht: vraag of er mensen zijn die willen meewerken 

voor het vertellen van hun persoonlijke ervaringen rondom het 
hoogwater. We zullen informeren tot welke periode dit geld. Daarna 
terugkoppelen naar BNWB. 

✓ Actieplan fiets is rondgestuurd en men kan bij eigen interesse 
deelnemen aan een avondprogramma. 

EG 
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4. Werkgroepen   

4.1 OBI Er mag niet gebouwd worden in ons dorpsprofiel terwijl er woningen tekort 
zijn. SBB is met twee medewerkers bij de klankbordgroep. De grond in het 
grensmaasgebied is (nog) niet formeel overgedragen waardoor 
werkzaamheden in dit gebied stagneren, tevens geeft SBB aan dat er weinig 
financiële middelen zijn om onderhoud e.d. te plegen. 

CH 
 
 
 

4.2 
 
 

Grensmaas 
Recreatievisie 

Op 6 maart wordt er een archeologisch bezoekerscentrum geopend en in de 
middag zijn inwoners van Borgharen uitgenodigd. Op 7 maart is de 
publieksdag. Dit is gepubliceerd op de website. 

CP 

4.3 Wandel/fietspaden Math, Paul Paulussen en Han Hamakers hebben het gebied tussen de geul 
en het Julianakanaal verkend om in kaart te brengen waar men kan  
wandelen. Dit als voorbereiding voor het gesprek met Niki van SBB.  

MP 

4.4 Verkeer Bert en Math hebben een provisoir trapje gemaakt op de Pasestraat ter 
hoogte van het kruis. 
Er is een fietsstraat gecreëerd van Itteren naar Bunde. De berm is vereffend 
en het is nu een stuk beter voor de wandelaars. 
Joop neemt contact op met de huisarts betreffende het busje. Er zijn geen 
concrete aanvragen binnengekomen om het busje over te nemen. 

BD 
 
MP 
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4.5 Communicatie ➢ Er wordt onderzocht welk contract er ligt betreffende de huidige website 
om over te schakelen naar bijvoorbeeld Wordpress. 

➢ Stichting Geinen Daank wordt benaderd of er interesse is om een stukje 
te schrijven voor de Buurtpraat.  

➢ De AED uit het jaar 2010 (’t Kempke) wordt vervangen en betaald door 
de gemeente Maastricht. De andere AED (Klooster in de  Kerkstraat) is 
van 2013 en zal in 2023 vervangen worden.  

EG 
 
HR 
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4.6 Financiën Truus en Math hebben zich vrijwillig aangemeld om de kascontrole uit te 
voeren na de carnaval. Nico is dit jaar reserve en zal volgend jaar 
deelnemen. 
Maurice (Haarderhof) heeft gevraagd of het BNWB kan helpen voor een 
financiële donatie voor de kerstmarkt 2020. Joop en Bert hebben Maurice 
informatie gegeven over hoe om te gaan met een aanvraag bij de gemeente 
voor subsidie i.h.k.v burgerinitiatieven.  

HR 

4.7 Dorpstuin Geen bijzonderheden   

4.8 Kasteel Borgharen Er is gesnoeid in de tuin door een aantal vrijwilligers. Carlo was ook 
aanwezig en is tevreden over de inzet van de aanwezigen. 

CP 

5 Rondvraag  ➢ T.a.v. camerabewaking. Binnen BNWB heeft men niet het 
gevoel van onveiligheid en is er nu geen behoefte aan 
camera’s.  

➢ Een artikel over het onderwerp 5G wordt rondgestuurd naar 
alle leden. De volgende vergadering wordt hier verder over 
gepraat. 

➢ Project weerbaarheid:  
-kinderen basisschool gaan naar continuüm in Heerlen.  
-Mat Science workshop.  
-Haloween bijdrage aan het JAP en kinder jeugdwerk.  
-Muziek en instrumenten voor jongeren in Borgharen en 
Limmel wordt meer gestimuleerd. 

➢ Bijenhotels gaan in het voorjaar geplaatst worden. 
➢ Alle leden zijn akkoord met een verlenging van het 

abonnement voor de bibliotheek in de huiskamer. 
➢ Parkeren in de Schoolstraat is vaak een probleem, we gaan 

handhaving benaderen om vaker te controleren. 
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Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: donderdag 12 maart 2020 om 19:30 uur 
Vergaderingen BNW Borgharen: iedere 2e donderdag v/d maand.  
 
Deadlines Buurtpraat: 16 maart, 15 juni, 14 september, 7 december 2020. 
 
 
 


