Plan van aanpak om tot een plan van aanpak naar de stip op de horizon te
komen.
Inleiding
Als gevolg van een gewijzigd inzicht bij de gemeente Maastricht moeten de
buurtplatforms (BPF) worden omgevormd tot buurtnetwerken (BNW).
Kern hiervan is dat het BNW een visie heeft op de toekomst van de buurt. Centraal
staat daarbij dat het BNW niet meer zelf activiteiten oppakt maar voor realisatie een
beroep doet op de burgers die hierbij belang hebben. Het doel is om hierdoor meer
betrokkenheid te krijgen van de bewoners (participatie) met als stip op de horizon
een buurt waar bewoners zich samen verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid.
Om dit te bereiken is het BNW een club mensen die contacten heeft in de buurt,
met (maatschappelijke) organisaties en met de gemeente en een antenne heeft voor
de signalen in de buurt.
Het BPF Borgharen heeft besloten mee te gaan in deze verandering.
Teneinde te voldoen aan de eisen wordt onderstaand het plan van aanpak
beschreven om tot het plan van aanpak naar de stip op de horizon te komen in
2017.
De stip op de horizon.
Het BNW zal als eerste stap een aantal kengetallen in kaart brengen die de basis
zullen vormen voor de visie (stip op de horizon): hoe ziet Borgharen er over 5 jaar
uit met een doorkijk naar over 10 jaar.
Huidige situatie
Op dit moment bestaat het BPF uit een bestuur van 5 leden en een wisselend
aantal actieve bewoners, tussen de 5 en 15, die lid zijn van een wg en die regelmatig
aan de bijeenkomsten van het BPF deelnemen.
Er zijn de volgende werkgroepen
Klankbordgroep
Toen het consortium Grensmaas begon met de werkzaamheden om de dorpen
Borgharen en Itteren oa beter te beschermen tegen hoogwateroverlast heeft het CG
een klankbordgroep ingesteld waarvan alle belanghebbenden bij het project lid
waren. De bewoners werden vertegenwoordigd door leden van de buurtraad en de
dorpsraad Itteren.
Deze vertegenwoordigers hebben toen de werkzaamheden van het CG bijna klaar
waren het initiatief genomen om met een eigen wg te starten die plannen zou maken
voor de inrichting en positionering van de Maasvallei: de wg Grensmaas.
WG Grensmaas/ Recreatievisie.
Deze wg richt zich op de ontwikkeling van de Maasvallei en is een
samenwerkingsproject met de Dorpsraad uit Itteren.
Doel: in samenspraak met beheerders en bewoners komen tot een gebied dat zowel
voor de toerist als de eigen bewoners aantrekkelijk is.
Daarnaast positionering in de regio met nadruk op verbindingen.
De sub werkgroep wandelen houdt zich bezig met de toegankelijkheid van de
Maasvallei en het verbinding hiervan met omliggende wandelgebieden

WG Verkeer
Deze wg richt zich op het veiliger maken van het dorp voor alle verkeersdeelnemers
met nadruk op de voetgangers en fietsers. Deze wg heeft een permanent karakter
omdat er altijd zaken zijn die blijven spelen.
Een nieuw initiatief is het onderzoek naar draagvlak voor een wensbus. Onderzocht
zal worden of dit initiatief ism de huisarts gerealiseerd kan worden of dat dit ism de
provinciale mogelijkheden zal worden opgezet.
Dit zal samen met de dorpsraad uit Itteren gedaan worden. Mogelijk is ook Limmel
hierin geïnteresseerd. Het BPF is even de kartrekker om daarna te zoeken naar
bewoners die dit willen overnemen.
De wg houdt een permanente vinger aan de pols bij zaken die eerder zijn
aangekaart en nog niet afgesloten.
WG Keersluis Limmel.
Dit is een tijdelijke wg die is ingesteld als klankbordgroep waar alle aspecten die
voort komen uit de aanleg van de keersluis in en de nieuwe brug over het kanaal
besproken worden. Zorgenkind blijft vooralsnog de aansluiting voor de fietser op het
bestaande wegen.
Als de brug klaar is zal deze wg worden opgeheven
WG Dorpstuin Borgharen
Op een terrein waar Vivre een zorgcentrum had gepland, maar dat wegens gewijzigd
beleid niet door is gegaan, heeft het BPF met een schenking van Vivre het initiatief
genomen om een dorpstuin te realiseren.
Diverse bewoners zijn hierbij betrokken en zijn hier actief.
Gezien de grootte van het terrein zal worden gekeken of hierbij meer bewoners
betrokken kunnen worden.
Waterkrachtcentrale
Er zijn plannen om naast de stuw een WKC te bouwen. Hiertegen is bezwaar
aangetekend mn vanwege de massale vissterfte die hier het gevolg van zal zijn.
Het BPF heeft op 20 november 2014 een - zienswijze WKC Borgharen, WTW20591 ingediend bij Rijkswaterstaat Zuid Nederland en volgt de ontwikkelingen
nauwlettend.
WG Vrienden Kasteel Borgharen
De eigenaar van het kasteel heeft een beroep gedaan op inwoners van Borgharen
om te assisteren en mee te werken aan de instandhouding van het kasteel.
Aan deze oproep is door veel bewoners gevolg gegeven.
De buurtraad steunt dit initiatief waar mogelijk met raad en daad.
WG Zorg aan de Maas.
Het BPF heeft ihkv de gemeentelijke tenders subsidie aangevraagd en gekregen voor
het starten met een huiskamerproject.
Hier zal volgend jaar ook de bibliotheek worden ondergebracht.
Doel is dat iedereen die daar behoefte aan heeft hier een praatje kan komen maken,
koffie kan drinken ed.. De aanwezige vrijwilligers willen voor volgend jaar bekijken
of er behoefte is aan meer activiteiten.
WG Zwerfvuil.
Deze wg die is opgericht nav het altijd weer terugkerende zwerfafvalprobleem na een
winterperiode, is tot heden niet goed van de grond gekomen.
Het BPF is op dit moment het aanspraakpunt voor de organisatoren.
Vraag is of we dit moeten blijven als er geen animo voor is.

WG Studentenhuisvesting.
Ook in Borgharen neemt het aantal kamerbewoners toe. We zien vooral dat dit is
geconcentreerd in een gedeelte van een bepaalde straat. Bij het BPF hebben zich
verschillende bewoners gemald die zich zorgen maken over parkeerproblemen,
overlast ed.
Het BPF heeft besloten om samen met de bewoners de vingers aan de pols te houden
en te onderzoeken welke regels op kamerbewoning en –splitsing van toepassing zijn.
Vervolgens ook kijken of daaraan voldaan wordt en of er wordt gehandhaafd.
Te verwachten is dat deze wg komend jaar serieus aan het werk zal moeten.
Onderzocht zal worden of dit punt stedelijk speelt en of kan worden aangesloten bij
initiatieven die proberen studentenhuisvesting te reguleren
Samenwerking met derden
Te verwachten is dat het BNW de samenwerking die door het BPF is gestart verder
zal oppakken en verdiepen.
In concreto gaat het dan om:
Gesprekken met Hartelstein over de inrichting van het eindplan Itteren en de rol die
Hartelstein daarin al bezoekerscentrum kan spelen. Bij deze gesprekken is ook het
CNME betrokken.
De dorpsraad Itteren, hiermee is ihkv de inrichting van de Maasvallei al een
intensieve samenwerking.
Deelname aan diverse stedelijke activiteiten, workshops ed.
WG Financiën.
Er is een kleine wg die samen de met penningmeester bekijkt hoe het BPF er
financieel voorstaat. Een belangrijke vraag zal zijn of de financiën die het BNW zal
krijgen voldoende zijn om de activiteiten op een adequate manier uit te voeren.
Zo zijn er nu vragen bij de financiering van de AED en de seniorenbibliotheek.
Van belang is dat er snel richting gemeente gereageerd zal worden als er een tekort
dreigt.
Diversen
Beoordelen en beantwoorden van vragen die binnenkomen
Jaarlijks in januari worden de bomen in de huiswei aan de Spekstraat gesnoeid
onder leiding van de IVN
Deelname aan diverse bijeenkomsten, workshops, recepties ed
Hondenlosloopgebied, hondenbakken en toegankelijkheid
WG Buurtraad Borgharen 40 jaar in 2017.
Onderzocht wordt of er voldoend draagvlak is om dit te vieren en op welke schaal
we dit zullen doen.
WG Communicatie
In het BNW zal dit een wg moeten worden die zorgt voor de contacten met de
bewoners, zowel dat wat het BNW te zeggen heeft als wat bij de bewoners speelt, zal
gecommuniceerd moeten worden. De wijze waarop is van belang, temeer daar het
budget voor communicatie minder is dan wat het BPF kreeg.
Te verwachten is dat het BNW gebruik zal maken van het extra budget dat de
gemeente heeft toegekend voor communicatie in de overgangsfase.
De website zal permanente aandacht nodig hebben. Er zal gezocht moeten worden
naar een paar mensen met een ict achtergrond die dit willen doen.
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