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Tel: 043-3631487
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Secretariaat Buurtraad:
Fabiôn Bovens
Adam van Harenstraat 13
6223 CA Maastricht
M: +31(0)6 22 37 46 18
E-mail:
buurtnetwerkborgharen@gmail.com
Vergadering Buurtraad
Iedere 2e donderdag van de maand
om 20.00 uur in de Haarderhof.
Voor alle bewoners van Borgharen
toegankelijk.
Meldingen die de Buurtraad
(BUURTNETWERK) aangaan,
doe dit via ons email adres:
buurtnetwerkborgharen@gmail.com

Meldingen aan Gemeente Maastricht Algemeen
(storingen/ Defecten/Gevaarlijke situaties/
zwerfvuil e.d.) Kan nu ook via een
(WHATSAPP) NUMMER: 06-31 99 39 44
3876700

SPOEDEISENDE HULP MAASTRICHT UMC+

3633470

BUURTBEHEERBEDRIJF
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OPPAS- EN THUISHULPCENTRALE
ENVIDA
SERVICE van ENVIDA
ENVIDA UITLEEN / THUISZORGWINKEL
REGIOTAXI
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STORINGEN ENEXIS
GRATIS
CONSORTIUM GRENSMAAS
Op werkdagen van 9.00 - 21.00 uur
OUDEREN ADVISEUR
PAROCHIE BORGHAREN
WIJKAGENT
of via contactformulier wijkagent
op de website www.politie.nl
WIJKGEBONDEN MEDEWERKEN HANDHAVING
roy.joosten@maastricht.nl
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Borgharen niet meer aan de Maas!
Rondvaart
In memoriam Wim Vandermühlen
Zomerconcert Mannenkoor Borgharen
Buurtplan 2019 – 2024
Kleurplaat

Woord
van de Voorzitter

De noodreparatie aan de brug in Itteren is uitgesteld
van juli/augustus naar de kerstvakantieperiode.
Dus voorlopig nog geen overlast van extra verkeer
en vrachtwagens.

Na meer dan een half jaar soebatten met de
afdeling mobiliteit van de gemeente is eindelijk
op ons verzoek een éénrichtingsverkeer op de
Borgharenweg ingesteld om de veiligheid van
onze (brom) fietsers te verbeteren. Maar zo lang
er nog mensen zijn die het inrijverbod totaal
negeren blijft het een gevaarlijke situatie. We
hebben handhaving en wijkagent dan ook verzocht
om geregeld te conroleren en te handhaven
desnoods met een proces verbaal.

De kasteelvijver is bevrijd van veel (wel 600
vrachtwagens vol) overtollig slib zodat de ingrijpende herstelwerkzaamheden aan de grachtmuren
nu kunnen beginnen.
Huub Adriaens van Café de Komiek is van plan
een zomerfeestje te organiseren begin september
voor de inwoners van Borgharen. Hij nodigt alle
verenigingen in Borgharen uit om samen met
hem daar vorm en inhoud aan te geven. Als het
aan Huub ligt wordt het dus niet het feestje van
Huub Adriaens maar vooral van het verenigingsleven (en de mensen) van Borgharen. Hij is ook op
zoek naar vrijwilligers om hem daarbij te helpen.
Interesse? Je vindt Huub in Café de Komiek. Mooi
initiatief Huub!!

De Keersluis Limmel is inmiddels officieel geopend.
Er was veel belangstelling vanuit Borgharen voor
het boottochtje op de Maas en het Julianakanaal
naar de nieuwe Keersluis. Voor de liefhebbers:
een zeer mooi fotoboek van het hele project is
verkrijgbaar bij boekhandel Dominikanen voor
€ 17,50 met kortingsbon. Het minpuntje kwam
wederom van de gemeente Maastricht die na bijna
een jaar plannen niet in staat bleek om de veilige
afscheiding op de op- en afrit van de keersluis op
tijd klaar te hebben. De planning was mei en is
nu weer doorgeschoven naar september 2018;
gemeente bedankt !!!

Soms is het prettig om eens afstand te kunnen
nemen van je direkte omgeving en dagelijkse
beslommeringen. Onlangs heb ik dat letterlijk
mogen doen met een opdracht in en reis naar
Sumatra in Indonesië. Daar valt je dan op hoe
betrekkelijk alles is en dat waar wij ons hier vreselijk druk om kunnen maken elders op de wereld
totaal geen punt is. Eigenlijk zouden we allemaal,
al is het maar figuurlijk, eens afstand moeten nemen
van onze dagelijkse besoignes. De zomervakantie
komt eraan; de ideale gelegenheid om afstand te
nemen en te relativeren. Fijne Zomer!

Goed nieuws komt uit het Buurtnetwerk Borgharen
zelf. Na jaren zoeken hebben we eindelijk een
nieuwe secretaris in de persoon van Fabiôn Bovens
en vice voorzitter is nu Eline Gielissen. Fijn na lange
tijd het bestuur weer helemaal op volle bezetting
te hebben.
We gaan een nieuw Buurtplan en Buurtvisie maken.
Daar hebben we uw hulp bij nodig. U hoort er
binnenkort meer van, wellicht al in deze zomer
editie van de BUURTPRAAT.

Joop van Sintfiet.
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Nieuwe secretaris Buurtnetwerk Borgharen
Mijn naam is FabiônBovens en ik woon >24 jaar in Borgharen.
Ben getrouwd met Andrea Gilissen die geboren is in Hare en wij
vinden het een zeer prettige leefomgeving met fijne vriendelijke
mede dorpsgenoten. Onze tweeling (jongens van 22 jaar oud)
zijn beide actief als verzorgende/verpleegkundige en zijn nog
bezig met verder te studeren in dit beroep.
Sinds dit jaar ben ik een aantal keren gaan deelnemen aan de
BuurtNetWerk vergaderingen die maandelijks georganiseerd
worden. Naast mijn reguliere baan als arbeids-en proces veiligheidskundige op de Chemelot site te Geleen, heb ik ook altijd
interesse getoond in vrijwilligerswerk. Zo heb ik voor huurdersvereniging Woonbelang jarenlang de belangen behartigd als
voorzitter van de bewonersoverleg commissie van Borgharen
en Itteren. Tevens ben ik actief geweest als collectant en coördinator voor de Nierstichting in Borgharen. Na
enkele plezierige jaren was het tijd voor iets nieuws en denk ik dat gevonden te hebben in BuurtNetWerk
Borgharen. Vorige maand heb ik mij aangemeld als kandidaat bestuurslid en na de positieve stemming in
de algemene jaarvergadering werd mij direct gevraagd of ik het secretariaat wilde overnemen. Dat aanbod
heb ik graag geaccepteerd en ik weet zeker dat we er samen iets van kunnen maken. Indien jullie vragen of
opmerkingen hebben die het belang van Borgharen dienen treed ik graag met jullie in gesprek.
FabiônBovens

Bestuur Buurtnetwerk Borgharen weer op volle bezetting!

Mien Depondt en Berrie Hermans bedankt!!
Na jaren van sukkelen is het ons eindelijk weer gelukt om ons bestuur weer op volle sterkte te krijgen.
Dankzij twee nieuwe bestuursleden kunnen we er weer volop tegen aan. Eline Gielissen is als vice
voorzitter tot het bestuur toegetreden en Fabiôn Bovens komt als secretaris onze gelederen versterken.
Als voorzitter heet ik Eline en Fabiôn van harte welkom in het bestuur.
Dit is dan tevens de gelegenheid om Mien Depondt te bedanken voor haar jarenlange secretariaatswerkzaamheden. Ook al was zij geen bestuurslid meer, toch kon zij ons niet helemaal laten zitten en deed nog
steeds wat taken. Ook onze penningmeester Helmi Riepen heeft enkele jaren aangevuld door Mien het
secretariaat ondersteund. Waarvoor mijn hartelijke dank!
Berrie Hermans heeft al lang geleden na het overlijden van Jo Candel het voorzitterschap overgenomen
en jaren lang invulling gegeven aan het voorzitterschap. Ik mocht hem vijf jaar geleden opvolgen, maar
Berrie bleef bestuurslid. Berrie namens alle mensen van Borgharen heel erg bedankt voor alles wat jij voor
Borgharen gedaan hebt en nog steeds blijft doen, nu als lid van ons Buurtnetwerk.
Joop van Sintfiet,
Voorzitter
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pc “Le But Borgharen” i.s.m. Buurtnetwerk Borgharen organiseert

Op zondag 2 september 2018

HeT 30sTe Jeu de Boules Toernooi
Borgharen kampioenschap voor tripletten:

Voor: jeugd, inwoners, verenigingsleden en werknemers bedrijven van Borgharen en Itteren.
Van het drietal moeten twee personen aan deze voorwaarde voldoen.
Er mag maar één persoon met club of wedstrijd licentie per triplet deelnemen

“Het verbeteren van de leefbaarheid en het leefmilieu in ons dorp”

Voor triplets
Jeugd – Dames – gemengd d/h – Heren
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Inschrijfformulier Jeu de Boules Toernooi

2 september 2018
Naam Vereniging / Triplet:

……………………………..

Naam contact persoon:

……………………………..

Adres:

………………………………

Telefoon nummer:

………………………………

Naam 2de persoon:

………………………………

Naam 3de persoon:

………………………………

Wil graag gebruik maken van Jeu de Boules ballen
inlevering ontvangt u € 4.00 retour.

Ja / Nee

inschrijven voor 18 augustus 2018
Secretariaat:

S. Bemer
Hertog v. Brabantlaan 89
Tel. 043-362441

e-mail:

toernooi@pclebutborgharen.nl
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Kosten € 5.00, bij

Beste Dorpsbewoners
Het zal u niet zijn ontgaan dat er volop activiteiten op de Jeu des boules banen zijn, het zomerseizoen is
weer geopend.
Onze vereniging pc “Le But Borgharen” heeft ook dit jaar weer verschillende activiteiten.
1. District Zuid zomeravond competitie (ZAC) op dinsdag en woensdag, waaraan onze vereniging met
vijf teams op dinsdagavond in de Hoofdklasse en metéén team op de woensdagavond in de Ereklasse
deelneemt.
2. Op donderdagnamiddag het schoolboulen i.s.m. basisschool de Maasköpkes en
3. op vrijdagnamiddag het boulen met de senioren van Zorg aan de Maas.
De maandag-, donderdag- en vrijdagavonden zijn oefendagen.
Op deze avonden is iedereen van het dorp en omstreken welkom.
Tip! Kom oefenen voor het 30ste Jeu des Boules toernooi kampioenschap Borgharen.
Iedereen, die iets betekent voor de gemeenschap Borgharen, kan deelnemen aan het toernooi, zoals:
inwoners (zowel jong als oud, minimumleeftijd 12 jaar), verenigingsleden, werknemers van bedrijven die
in Borgharen gevestigd zijn, maar ook ex inwoners van Borgharen, vrienden offamilieleden.
Voorwaarde is wel dat twee van de drie leden van een team een band met Borgharen hebben en dat
maximaal 1 lid van het team een club- of wedstrijdlicentie mag hebben.
Noteer alvast de datum in uw agenda, of doe nu al uwinschrijving.
Let wel op! Het toernooi is op 2 september
De inschrijving via inschrijfformulier, of e-mail toernooi@pclebutborgharen.nl
Voor meer informatie op onze website www.pclebutborgharen.nl
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Op zaterdag 17 maart aanstaande organiseert fanfare St. Cornelius
wederom de

POTGROND huis-aan-huis actie.

Vanaf 10.30 uur worden de zakken aan huis geleverd,
dus u hoeft ze zelf niet te dragen!
40-liter zakken topkwaliteit potgrond voor maar € 4.30 per stuk
(3 zakken voor € 12.50, 4 zakken voor € 16.30 en 5 zakken voor € 20.00)
Voor –en nabestellingen kunt u tussen 19.00 uur en 20.00 uur doen bij:
Stephanie Stevens (06-23 06 56 11) of Denise Jacobs- Hermans (06-23 40 62 80).
Zij zorgen ervoor dat de zakken, na afspraak, bij u thuis afgeleverd worden.
Deze actie is mede mogelijk gemaakt door:
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Borgharen niet meer aan de Maas!
Vanuit Funda (drukst bezochte Nederlandse huizenaanbodsite) komt naar voren
dat mensen als nummer 1 motivatie aangeven voor het kopen van een huis,
de ligging is, en dat is het onderwerp van ons onderzoek.
Sinds enige tijd is het uitzicht op de maas verdwenen door de aanwezige gewenste
of ongewenste struiken/bomengordel. Bij het Buurtnetwerk Borgharen is door een
aantal bewoners de vraag gekomen om eens nader te onderzoeken wat de meningen
van de bewoners zijn die (uit)zicht hebben/hadden op de maas.
De vraag die hierbij centraal staat is:
Vind u de huidige inrichting goed of vond u de oude situatie (zicht op de maas) beter?
U kunt nu direct reageren of later een bericht sturen naar het Buurtnetwerk en aangeven wat voor u de
beste keuze is.
o
o
o

U vind het uitzicht goed en hebt geen opmerkingen
U vond de oude situatie goed/beter omdat ………
U hebt een andere mening omdat …………..

Namens Buurtnetwerk Borgharen bedankt voor uw medewerking,
U kunt ook reageren naar onderstaand adres:
Fabiôn Bovens
Secretaris Buurtnetwerk Borgharen
Adam van Harenstraat 13
06-22374618
buurtnetwerkborgharen@gmail.com
In december 2016 heeft er een artikel in de buurtpraatgestaan omtrent dit onderwerp. De komende uitslag
wordtmeegenomen, besproken in het maandelijkse Buurtnetwerkoverleg als agendapunt en via de buurtpraat teruggekoppeld.

De redactie van de Buurtpraat wenst U
een heel fijne zomer!
Tot in september!
Ps: heeft u kopie voor ons? Ook voor de website.
Stuur het naar: buurtpraatborgharen@gmail.com

9

10

Rondvaart

Foto’s: Marielle Gerards

In memoriam Wim Vandermühlen
Vlak voor deze Buurtpraat gedrukt werd, bereikte ons het droevige bericht dat onze
mederedacteur Wim Vandermühlen aan een ongeneselijke ziekte was overleden.
Wim of zoals hij het altijd zelf zei “Wimpie” was een van de initiatiefnemers van de
Buurtpraat en tot zijn sterfbed was hij redacteur. De agenda was zijn domein en hij
schroomde er niet voor om alle verenigingen in ons dorp iedere maand opnieuw aan
de jas te trekken om activiteiten door te geven. Wim was een verenigingsmens in
hart en nieren.
Hij was vanaf de start lid van de Buurtraad Borgharen, medewerker van de Maaskluivers en ook was hij vele jaren bestuurslid van Pc Le But Borgharen. Van deze club
werd hij, bij zijn afscheid als bestuurslid, benoemd tot erelid.
Moge Wim rusten in vrede.
De redactie Buurtpraat.
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KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA MHEER
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MANNENKOOR BORGHAREN MAASTRICHT
presenteren een

Zom

︵

ZONDAG 1 JULI 2018 OM 14.30 U.
THEATERZAAL OOS HEIM MARGRATEN

Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer

Mannenkoor Borgharen Maastricht
Onder algehele leiding van Fried Dobbelstein

Met medewerking van:
Bèr Schellings, bas-bariton
Fenna Ograjensek, sopraan
Hoornkwartet Conservatorium Maastricht
GalouKidz/Jongerenkoor Galou, Gulpen o.l.v. Petra Lamberts
Tickets à € 12,50 verkrijgbaar bij:
Café Quanten, Dorpstraat 3 Mheer | Kapsalon Verzijlberg, Kasteelstraat 1 Borgharen-Maastricht |
Salon Craft, Onze Lieve Vrouweplein 27 Maastricht |
digitaal op https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/koninklijke-harmonie-st-cecilia-mheer/|
of op 1 juli vanaf 14.00 u. bij theaterzaal Oos Heim, Clermontstraat 10 Margraten
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Buurtplan 2019 – 2024
Als gevolg van een ander idee over participatie heeft de gemeente de buurtraden en buurtplatforms
opgeheven en hun gevraagd of zij door willen gaan als Buurtnetwerk.De buurtraad heeft hier ja tegen
gezegd en is nu vanaf 1 januari jl. dus een buurtnetwerk (BNW) geworden.
Inhoudelijk zal er voor ons weinig veranderen, maar er is nu bijvoorbeeld wel een mogelijkheid dat bewoners
die iets in hun buurt of straat willen organiseren hiervoor subsidie kunnen aanvragen. Meer informatie
hierover bij de gemeente of bij het BNW.
Het BNW blijft in de toekomst gesubsidieerd door de gemeente als we voldoen aan een aantal eisen.
Eén van die eisen waaraan wij moeten voldoen is het schrijven van een buurtplan met daarin de toekomstvisie
en een programma om een vitale buurt te blijven of nog vitaler te worden. Leefbaarheid staat daarbij op
de 1e plaats.
Wij verstaan onder een vitale buurt:
het behoud van de leefbaarheid en de levensvatbaarheid op langere termijn.
De gemeente noemt de volgende items die beschreven kunnen worden.
1.
2.
3.
4.
5.

de verzorgingssituatie: het voorzieningenniveau inclusief openbaar vervoer;
de woonsituatie: de kwaliteit van de woning en de fysieke leefomgeving;
de onderwijs- en werksituatie: de toegankelijkheid van scholen en bedrijven;
het sociale klimaat: de kunst van het samenleven, de sociale veiligheid, de kwaliteit van de
woonomgeving;
de bestuurlijke omgeving: de toegankelijkheid, attitude en werkwijze van politiek bestuur,
het gemeentelijke apparaat en andere maatschappelijke organisaties.

Een werkgroep werkt deze thema’s uit in punten die in een vragenlijst worden opgenomen.
Belangrijk is dat in het plan de mening van de bewoners staat. Wij willen graag weten wat u als bewoner
van Borgharen vindt.
Wat zijn de punten die er positief uitspringen en waaraan ergert u zich vooral, waarover maakt u zich zorgen,
wat zijn gewenste en wat ongewenste ontwikkelingen.
Om hierachter te komen maken wij een vragenlijst die wij 2e helft augustus via facebook, e-mail ed.
bekend maken.
In de Huiskamer aan de Maas (Schoolstraat 27a) ligt een papieren versie die u mee kunt nemen of daar
kunt invullen. Ook zullen wij via de verenigingen bewoners vragen om de vragenlijst in te vullen.
Werkgroep buurtplan
ElineGielissen, Carlo Poolen en Chris Hoekstra.
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UW IDEE. ONZE UITDAGING!
van mensen
met mensen
voor mensen

Watermolen 1
6229 PM Maastricht
Postbus 1585
6201 BN Maastricht
Telefoon: 043 - 382 44 11
Email: info@impreso.nl

WWW.IMPRESO.NL
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Voor de Kids......
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FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Goed nieuws voor iedereen die wil
zwemmen en relaxen in warm water!
Onze stichting huurt op verschillende
dagen en uren het Geusselt Zorgbad.
Iedereen vanaf 18 jaar kan hieraan
deelnemen.
Wij zorgen ervoor dat u wordt ingedeeld in een vaste zwemgroep, op de
dag en het tijdstip dat u het beste
uitkomt. Tijdens de zwemuren wordt

er onder deskundige leiding een
kwartier therapeutische oefeningen
gegeven. Deze zijn uiteraard vrijblijvend, dus u bent niet verplicht tot
deelname.
Interesse? Neem contact op met
onze stichting via onderstaande
contactgegevens.

U kunt bij ons terecht voor o.a.:
- aangifte inkomstenbelasting
- aangifte successierecht en schenkingsrecht
- financiering woningen en overige financieringen
- alle verzekeringen
- betalen, sparen en overige bankzaken
- boekhoudingen MKB / ZZP

Therapeutisch zwemmen in het Geusselt Zorgbad (33°)

T
E
W

Bunde
Sint Rochusstraat 37
043 - 358 00 66
info@dolmansgroep.nl
www.dolmansgroep.nl

043 - 325 05 62
INFO@TSRM.NL
WWW.TSRM.NL

Ma-di-do-vr:
09:30 uur - 12:30 uur
13:30 uur - 17:00 uur
Woensdag 09:30 uur - 12:00 uur
Administratiekantoor op afspraak

Geulle
Essendijk 2
043 - 364 73 47

Ma-di-do-vr:
16:00 uur - 18:00 uur
Woensdag gesloten

Borgharen
Past. v Kanstraat 14
043 - 362 60 18

Ma-di-do-vr:
10:00 uur - 13:00 uur
Woensdag gesloten

b etalen - sparen - hyp otheken - ver zekeren - administraties - b elastingaangif ten
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