
Verslag vergadering BuurtNetWerk Borgharen  

9 juni 2022 

Aanwezig:  Eline Gielissen, Helmi Riepen, Dave Bastings, Truus en Nico Wolters, Bert Dejalle, Berry Hermans, Robbie 
Atol, Carlo Poolen, Ludo Janssen, Rietje Creusen, Mariëlle van Munnecom 

Tijd:  19:30 – 22:15 uur    

 

    

1 Opening Eline opent als voorzitter de ledenvergadering en heet de aanwezige 
leden welkom. Mariëlle en Rietje zullen later aanschuiven. 

EG 

2 Mededelingen Dit is de laatste vergadering voor de zomervakantie. We zullen in 
september de volgende vergadering houden. 
 
10 juni ontvangt Lei Connotte officieel zijn lintje. Het BNW zal ook 
aanwezig zijn. 

 

3 Werkgroepen   

 OBI/Klankbordgroep Esther de Boeye was ook uitgenodigd voor de vergadering. Zij meldde 
zich af, maar gaf aan met onderwerpen te komen voor de komende 
klankbordgroep vergadering. Samen met de aanwezigen hebben we 
onderstaande onderwerpen genoteerd. Eline stuurt deze door naar 
Esther. 
*Toegangspoorten + afrastering Rivierpark (onderhoud/vervanging) 
*Fietsbrug werkzaamheden (wanneer) 
*Bebording (Trichtervoogdenstraat & einde Daalstraat - mensen 
denken dat oude fietspad nog doorloopt in het Rivierpark) 
*Hondenbeleid Rivierpark/rondom dorp 
*Recreatie aan de Maas (handhaving/richtlijnen) 
*Verkeer: aanpassingen sluisweg vangrail / snelheidsvermindering 
spekstraat 
*Draaiboek Hoogwater: stand van zaken? 
*Vegetatie Rivierpark (ivm Hoogwater) 

EG 

 Dorpstuin Open dag: 28 augustus (tijdens Preuvenemint).  
* Robbie maakt melding bij de gemeente. 
* Plaatsen in Buurtpraat. 
* 14-18 uur muziek, 13-20 uur open. 

RA 

 Buurtpraat Beenkens (Itteren) zal nu ook in Buurtpraat adverteren. RA 

 Gasten Gemeente -  Mariëlle van Munnecom en Rietje Creusen waren te gast.  
* We missen de terugkoppeling en directe contact met de gemeente. Ze 
geven aan dit te snappen en signaleren. Afdeling verkeer gaan ze al 
hierop attent maken. 
* Subsidie aanvragen: Helmi heeft laten weten wat ze van het nieuwe 
beleid vind. Rietje en Mariëlle hebben de resultaten van de subsidie-
bijeenkomst nog niet gezien. Ze geven aan dit proces te willen 
optimaliseren. 
* Enquête: We moeten rapporteren hoe we de behoeftepeiling hebben 
uitgevoerd en wat de globale resultaten zijn. 
* WBTR: Geen hulp hiermee ontvangen. Ze geven aan dat via de website 
van MaastrichtDoet hier info over te ontvangen is en er webinars gevolgd 
kunnen worden. 
* Toekomst Buurtnetwerk: Rietje en Mariëlle adviseren na te gaan welke 
structuur het BNW nodig heeft. Waar houdt het bestuur zich mee bezig 
en waar de werkgroepen? Welke contacten binnen het dorp zijn er? Ook 

Allen 



adviseren zij na te gaan of samenwerking met Itteren een optie is of dat 
minder frequent vergaderen (naar behoefte) wellicht uitkomst kan 
bieden. 
* Op 30 juni gaat de gemeente in dialoog in de buurt. Welke plekken in 
het dorp zijn waardevol? Op de website thuisinmaastricht kunnen we 
zien welke buurten al zijn geweest. 
 

4 Rondvraag Het monument Indiëgangers wordt niet meer onderhouden. Wij willen 
dit coördineren. Robbie wil het gaan onderhouden en Bert wil hem 
helpen. 
 
 
 

 

Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Volgende BuurtNetWerk vergadering: 8 september 2022 aanvang 19:30 uur Haarderhof 


