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In deze editie van de Buurtpraat kunt u daarnaast
lezen over een nieuw initiatief van onze jeugd,
een heuze joonkheid, en over de crowdfundingsactie vanuit Kasteel Borgharen. Daarnaast leest u
een oproep om mee op te ruimen aan de Maas
en kunt u lezen hoe het gesteld is met de Parochie in ons dorp. Ook willen wij deze editie een
nieuwe rubriek introduceren: Luj oet Hare. Waar
we opvallende inwoners van Borgharen aan het
woord laten.

Woord
van de Voorzitter
Het voorjaar is alweer aangebroken, de zomertijd
al ingegaan. Vorig jaar schreef ik over de maatregelen van het kabinet en de lockdown waar we
in verkeerden. Nu, een jaar verder, is de situatie
nog niet veel beter. We zijn nog steeds aan huis
gekluisterd en ook vakanties naar het buitenland
mogen nog niet in de nabije toekomst.

Ik wens u veel leesplezier en een heerlijke lente!
Eline Gielissen
Voorzitter Buurtnetwerk Borgharen

Om niet nog een jaar zonder ledenvergaderingen
door te komen en minimale activiteiten te kunnen ondernemen, zijn we als bestuur bezig met
het zoeken naar oplossingen, te denken aan vergaderen in de buitenlucht. Dit is natuurlijk erg
weersafhankelijk en zodra we dit gaan organiseren zullen we het communiceren via onze website
en facebookpagina.

Natuurlijk is iedereen woonachtig in Borgharen
welkom om deel te nemen aan onze vergaderingen. Lijkt het u interessant om mee te denken
over zaken die spelen in ons dorp? Of heeft u een
maatschappelijk idee of iniatief en zoekt u ondersteuning?

De afgelopen periode is er veel veranderd binnen het bestuur van het Buurtnetwerk. Zo hebben Joop en Chris afscheid genomen van hun bestuursfunctie en het Buurtnetwerk. Hen willen we
in deze editie dan ook bedanken voor hun jaren
aan inzet. We hebben ook een nieuw bestuurslid
mogen verwelkomen, Alexander Godschalk. Hij
zal zich in de volgende editie van de Buurtpraat
aan u voorstellen.

Geef u dan op via: buurtnetwerkborgharen@
gmail.com en kom vrijblijvend naar onze vergaderingen (zodra deze weer worden hervat).
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Afscheid
bestuursleden

Beste Joop en Chris,

Jullie hebben beiden recentelijk aangegeven om
te stoppen als bestuurslid en vrijwilliger
binnen BuurtNetWerk Borgharen. Dat vinden wij
als bestuur zeer jammer maar wel
begrijpelijk. Als je al meerdere jaren actief bent, is
het ook goed om anderen de kans te
bieden om verder te bouwen. Jullie zijn jaren bezig geweest in diverse werkgroepen om
Borgharen en haar inwoners te begeleiden naar
de toekomst, Dank daarvoor.
De afgelopen tijd hebben we kunnen merken dat
contact maken, aandacht geven en krijgen niet
meer zo vanzelfsprekend was. Binnen alle maatregelen die er zijn, hebben jullie onze medebewoners zoveel mogelijk ondersteund met hulp en
aandacht op allerlei manieren. Een fysiek schouderklopje kunnen we jullie hiervoor niet geven,
maar dat hebben jullie zeker wel verdiend! Jullie
inzet was belangrijk voor Borgharen en werd zeer
gewaardeerd. Dit merken we bijvoorbeeld ook in
contacten met o.a. de gemeente over de ondersteuning die jullie bieden.

Afscheid Joop
Bedankt alle mensen van Borgharen!
Bedankt voor jullie vertrouwen en de fijne contacten die wij mochten hebben tijdens al die jaren dat
ik (bestuurs)lid was van de Buurtraad Borgharen en
later het Buurtnetwerk Borgharen.
Met plezier heb ik mij gedurende vele jaren ingezet
om het leven in onze dorpsgemeenschap
een beetje aangenamer te maken. Geen grote zaken
maar toch...alle kleine dingen helpen.

Als bestuur van Buurtnetwerk Borgharen gaan we
uiteraard verder met vrijwilligerswerk om de bewoners van Borgharen zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen. Nogmaals dank! Voor
al jullie inzet in de afgelopen jaren! We wensen
jullie een mooie zomer toe. Als jullie plannen
hebben voor rust en ontspanning, is dat jullie van
harte gegund. Zorg goed voor jezelf en de mensen
om je heen. Wij komen elkaar uiteraard nog vaker
tegen!

Nu is het tijd om de fakkel door te geven aan een
jongere generatie opdat zij hun eigen ideeën
en idealen kunnen nastreven in het buurtnetwerk.
Ik wens hun daarbij veel wijsheid en succes toe.
Als voormalig lid van het Buurtnetwerk Borgharen
blijf ik mij vrijwillig graag inzetten
voor een fijne sfeer in ons dorp waar iedereen zich
welkom en thuis voelt.

Namens het bestuur van Buurtnetwerk Borgharen,
Eline Gielissen
voorzitter

Joop van Sintfiet
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Ook uw
advertentie in de
Buurtpraat?
Voor meer informatie, mail ons:
buurtpraatborgharen@gmail.com
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PC Le But

Doe je mee?

Reeds ruim een jaar houdt het coronavirus ons in de
greep en het einde lijkt nog niet in zicht. Voor een
club als PC Le But Borgharen is dat extra zuur omdat
het overgrote deel van ons ledenbestand in de verhoogde risicogroep zit.
Dit heeft er in geresulteerd dat we in 2020 nagenoeg al onze activiteiten hebben moeten afgelasten. Onze afdelingscompetitie is niet doorgegaan,
evenals ons openings- en afsluitingstoernooi met
onze boulevrienden uit Amby. Ook ons jaarlijkse
tweedaagse toernooi in september kon vanwege de
pandemie geen doorgang vinden en
last but zeker not least hebben wij ons jubileum
vanwege het 25-jarig bestaan van onze club moeten
uitstellen.

Clean Up / Schone Maas- voorjaar 2021
Wederom heeft Angela Moberts met een aantal
vrijwilligers uit Borgharen en Itteren plannen om
zwerfvuil op te ruimen langs de oevers van de Maas.
Iedere woensdagmorgen vanaf 31 maart (verzamelen om 09.00 uur) gaat een groep vrijwillige opruimers aan de slag voor een Schone Maas. Doe stevige schoenen of laarzen aan! We beginnen in Itteren
Noord en zakken vervolgens af naar Borgharen.
Met Rijkswaterstaat zijn er afspraken gemaakt om
het verzamelde zwerfvuil af te voeren.
WIL JE MEEDOEN?
Meld je dan even per e-mail aan bij Angela Moberts
amoberts@kpn.nl

Voor 2021 ziet het er op dit moment niet beter uit.
We hopen echter dat onze competitie medio mei
toch weer door kan gaan, zij het wellicht met aangepaste regels. Op het moment van het plaatsen van
dit artikel is ook nog niet zeker of ons toernooi in
september georganiseerd kan worden. Hierover nemen we op korte termijn een beslissing.
Tenslotte hopen we dat we onze overige activiteiten
die we steevast elk jaar organiseren weer kunnen
doorgaan.

Wil je liever in je eentje zwerfafval opruimen? Dat
kan ook. Kom in dat geval bij mij plastic afvalzakken
ophalen die je vol met zwerfvuil kunt neerzetten bij
het milieu perron op het kermisterrein aan de Bovenstraat in Borgharen. Mijn telnr is 06-36056255 of
mail naar: joop.vansintfiet@gmail.com. Deze afvalzakken worden beschikbaar gesteld door het CNME
Maastricht.

Onze club telt momenteel zo’n 20 leden en we kunnen er best nog wat gebruiken. Dus ben je sportief,
gooi je graag een balletje, meld je dan aan als lid.
Voor de kosten hoef je het niet te laten: de jaarlijkse
bijdrage bedraagt €. 60,00 en hiervoor ben je lid
van onze mooie club en krijg je tevens een bondslicentie waarmee je aan competities en toernooien
kunt deelnemen. Bovendien is het reuze gezellig
om vooral in de lente en de zomer samen met onze
leden recreatief en sportief bezig te zijn. Je kunt je
aanmelden via ons emailadres: info@pclebutborgharen.nl of bel voor info met ondergetekende: 0652498681.

Wij zien je graag verschijnen op de woensdagmorgen of zelf opruimen als het jou uitkomt.
Angela Moberts en Joop van Sintfiet.

Ik sluit af met de hoop dat we dit jaar ons 25-jarig
jubileum kunnen vieren en dat we zo snel mogelijk
weer op een normale manier ons leven kunnen oppakken. Blijf gezond en we zien ons op de jeu-deboulesbaan.
Met sportieve groet,
Hans Hinssen,
voorzitter
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Frituur “RANO”
Bovenstraat 9A,
6223 AC Borgharen-Maastricht
0643758230
Heerlijke verse frietjes met uitsluitend
huisgemaakte sauzen
Gratis bezorgd in Borgharen en Itteren
Openingstijden:
maandag 16-22 uur
dinsdag GESLOTEN
woensdag-donderdag-vrijdag 16-22 uur
zaterdag & zondag 15-22 uur
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Crowdfunding
Kasteel Borgharen

Maar voor het laatste doek no.10 (veruit het
mooiste) is er geen geld meer, kosten van het
doek €30.000,- . We gaan op 17 april een grote
Crowd Funding actie op touw zetten om dat geld
voor dat laatste doek bij elkaar te krijgen, met het
motto: “SAMEN DROMEN REALISEREN“.

Beste mensen ,
Zoals jullie denk ik wel allemaal weten , ben ik 18
jaar geleden begonnen met het restaureren van
de hoeve van Kasteel Borgharen. Daar woon ik
inmiddels alweer 16 jaar samen met mijn vrouw
Amal en onze 3 zonen Quinten, Qaram en Quiam.
7 jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw Amal
ook eigenaar geworden van Kasteel Borgharen en
dat voor maar €1,-. Het zwaar vervallen Kasteel
ben ik vanaf toen, samen met een groep van meer
dan 30 vrijwilligers aan het restaureren .

Ik spreek de hoop uit dat ik op jullie gulle (kleine
is ook goed) bijdrage mag rekenen om dit prachtige erfgoed ensemble uit 1790 terug naar Kasteel
Borgharen te halen.
17 april volgt meer info via onze webpagina:
www.kasteelborgharen.nl
Ronny Bessems

Begin 2020 is het me gelukt om de al 35 jaar verdwenen geschilderde doeken van de salon van
Kasteel Borgharen (10 stuks) op te sporen. Inmiddels hebben we samen met de Stg. Behoud Kasteel Borgharen en vele donateurs 9 doeken kunnen terug kopen.
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nen komen om deze mooie kerk voor de toekomst
te behouden.

De kerktoren van Borgharen en de toekomst
van onze parochie

De kerkbijdrages vanuit de parochie zijn bedroevend laag. Het aantal inwoners in Borgharen bedraagt ca. 1.700 op 871 adressen, er doen echter
maar 90 adressen/gezinnen mee aan deze jaarlijkse bijdrage.

Een pastorale, materiële en financiële zorg

Door het sterk teruggelopen kerkbezoek en met
name nu in deze moeilijke corona periode waarbij
er inmiddels al een jaar lang maar maximaal 30
personen de Eucharistievieringen mogen bezoeken zijn ook de opbrengsten van de collectes zeer
laag. Ook de opbrengst van de actie Kerkbalans
valt ieder jaar weer tegen. Wij lijden een zwaar
verlies op de jaarlijkse exploitatiekosten ten kosten van onze marginale reserve. Dit houden we
geen 5 jaar meer vol.
Ons kerkgebouw is weliswaar een gemeentelijk
monument, maar geen rijksmonument, waardoor
we geen beroep kunnen doen op subsidies van de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor meerjaren onderhoud.
De kerk van Borgharen was tot in de negentiger
jaren van de vorige eeuw tot in de verre omgeving
bekend als bedevaartskerk waar de H. Cornelius
werd vereerd en trok jaarlijks, vooral in de maand
september, vele duizenden pelgrims. Zij brachten
tezamen met de parochianen voldoende financiële middelen op om het kerkgebouw goed te onderhouden. Maar na de bloeiperiode droogden
de financiën op en bleven bijgevolg veel noodzakelijke herstel- on onderhoudswerkzaamheden
achterwege.

De provinciale subsidieregeling voor restauratie
van kerkgebouwen waarbij tot 60% subsidie verleent wordt is op zich een goede regeling maar de
resterende 40% moeten we zelf ophoesten.
Bij restauratiekosten van 1 miljoen betekent dat
dat we 400K zelf moeten bijdragen en dat kunnen
we gewoon niet. Van de gemeente Maastricht is
niets te verwachten en bij het bisdom is de pot
ook leeg. We zijn dus op ons zelf aangewezen.
Ook het aantal vrijwilligers die klussen willen
doen of op een andere manier actief willen zijn is
sterk teruggelopen waardoor wij o.a. het onderhoud van kerkhof hebben moeten uitbesteden
aan een bedrijf, dat kost ons jaarlijks veel geld.

Bij een bouwkundige inspectie van de toren in januari jl. via een hoogwerker is gebleken dat deze
in een dusdanig ernstig slechte staat verkeert, dat
er voor meer dan een miljoen euro aan restauratie nodig is.

Het vooruitzicht om de kerk en het kerkgebouw
voor Borgharen te behouden is zeer somber.
Het beleid van het bisdom is dat parochies gaan
clusteren, zo vormen wij al een hele tijd een cluster met de parochie Sint Martinus Itteren en de
Parochies H. Antonius van Nazareth en H. Joannes
de Doper van Limmel.

De situatie is bovendien onveilig geworden omdat delen van de toren met regelmaat omlaag vallen. Gelukkig hebben zich nog geen ongelukken
voorgedaan, maar deze willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is het plan opgevat om een luifel
boven de ingang aan te brengen en een afzetting
links en rechts van de toren.

Maar de bedoeling is dat we ook gaan samenwerken in de cluster Edith Stein waarin de parochies
Bunde, Geulle, Waalssen Moorveld en Ulestraten
reeds in samenwerken. Pastoor Horsch is reeds

De vraag blijft ondertussen onbeantwoord waar
de benodigde financiële middelen vandaan kun-

10

pastoor van deze clusters en onze parochies. Voor
31 december 2021 moet deze samenwerking gerealiseerd zijn. Daarbij zullen dus kerkgebouwen
moeten sluiten en dat zullen moeilijke keuzes
worden.

Jäög aon de Maos
Hallo allemaal,
Mogen wij ons voorstellen?!! Wij zijn een nieuwe
gezelligheids-vereniging / joonkheid uit Itteren,
Borgharen en omstreken; Jäög aon de Maos.

Willen we de kerk van Borgharen blijven behouden met alle mooie tradities zoals het communiefeest, vormsel, kerst- en paasvieringen, de
uitvaart- en herdenkingsdiensten voor onze overleden familieleden en het jaarlijkse Corneliusoctaaf zullen we diep in onze buidel moeten tasten
en massaal gaan bijdragen aan de jaarlijkse kerkbijdrage. We doen derhalve een beroep op de
inwoners van Borgharen om alsnog een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage over te maken op onze
bankrekening nr. NL 94 RBRB 0954 5197 60 ten
name van parochie H. Cornelius.

Onze groep bestaat uit jongeren vanaf 16 jaar. We
houden allemaal van een feestje, maar ook van
de verbondenheid in een dorp. Wij wonen hier
allemaal graag, maar omdat er, naast de voetbalvereniging, weinig te doen is, hebben we besloten de hoofden bij elkaar te steken.
We zitten nog in de opstartfase, en vol plannen.
U zult ons dan ook binnenkort zeker tegen gaan
komen, in één van onze mooie dorpen. Het plan
is om het hele jaar door aan activiteiten mee
te doen, en zelf te organiseren, voor onszelf als
groep, (denk aan het meelopen van de carnavalsoptocht, BBQ ) maar ook voor het dorp. (Rommelmarkt? Zeepkistenrace? ) Verder willen we gewoon een mooi netwerk onder leeftijdsgenoten
creëren, onder het motto “één voor allen, allen
voor één”.

U kunt eventueel ook een bijdrage overmaken
voor het onderhoudsfonds voor onze kerk op
bankrekening nr. NL 51 RBRB 0982 7530 63 ten
name van Onderhoudsfonds H. Cornelius.
Onder bepaalde voorwaarden kan uw kerkbijdrage en uw gift aftrekbaar zijn voor de belasting
omdat de overheid de parochie in de categorie
van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
laat vallen.

Op dit moment worden we op weg geholpen
door een aantal “groete en verstendige luij” die
ervoor zorgen dat we niet in zeven sloten tegelijk
lopen. Boekhouding, locaties, organisatie en verantwoordelijkheid. Allemaal dingen waar wij wel
weet van hebben, maar waar we zeker wat hulp
bij kunnen gebruiken.

Voor periodieke giften geldt zelfs dat deze volledig aftrekbaar zijn als u via een formulier van de
belastingdienst in overleg met de parochie schriftelijk vastlegt dat u gedurende minimaal 5 jaar
een vast bedrag aan de parochie schenkt.
Wilt u overigens vrijwilliger worden voor allerlei
klussen, dan kunt u zich ook aanmelden bij ons
parochiebureau in de Kerkstraat 6 Borgharen,
telefoonnummer 043-433632967 gedurende de
kantooruren op maandag- en vrijdagmiddag van
13:30 tot 16:30u. of per email secretariaat@parochieborgharen.nl.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdragen

We hebben een leuk groepje jongens en meisjes,
maar er is nog genoeg plaats voor gezellige, creatieve en sociale dorpsgenoten. Dus ben je 16 jaar
of ouder, en lijkt het je leuk om samen met leeftijdsgenoten een feestje te bouwen, neem dan
contact met ons op, en kom vrijblijvend langs op
één van onze “vergaderingen” . Mocht je iemand
mee willen nemen, die niet uit Itteren of Borgharen komt, dan mag dat uiteraard ook, als ze maar
gezellig zijn!!

Namens het kerkbestuur
Fer van de Winkel, penningmeester.

Groetjes!
Jäög aon de Maos
Bel voor info of aanmelding naar Sofie;
0637197360 (binnenkort zullen wij op social media te volgen zijn!)
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drukwerk...

dat
schreeuwt
om
aandacht
Met Impreso als
je vertrouwde
drukwerkpartner, kun je
er gerust op zijn dat elk
project - groot of klein,
eenvoudig of complex een succes wordt.
We voorzien je van een
ongeëvenaarde kwaliteit,
uitmuntende service en
oplossingen op maat die
het antwoord geven op
jouw unieke uitdaging.

impreso.nl
12

Kinderbieb

aan de maatregelen houdt, hoe lastig deze ook zijn.
En bovendien zie ik dat er ondanks de maatregelen
toch nog heel veel gebeurt in de buurten. Of het nou
gaat om digitale activiteiten nu rond carnaval, om
burenhulp of wat dan ook, mensen doen er alles aan
om zich hier zo goed mogelijk doorheen te slaan. En
dat maakt mij, en het hele stadsbestuur overigens,
ontzettend trots. Dat is hoe wij Maastricht kennen,
dat is wat Maastricht is. Een stad van ‘sjariteit’, van
elkaar helpen, van de schouders eronder. Daarom
ben ik er honderd procent van overtuigd dat onze
stad uit deze crisis gaat komen.

Brief Burgemeester
Geacht bestuur van het buurtplatform,
Het mooiste aan het burgemeesterschap vind ik het
contact met de inwoners van onze stad. Want dat is
toch waarvoor wij het doen met het stadsbestuur
en de gemeente: onze stad een stukje beter maken,
zodat de mensen die er wonen het goed hebben.
Helaas is dat contact met u allen door corona al een
tijd veel minder dan ik zou wensen. Ik kwam regelmatig op buurtactiviteiten, en ben rond de zomer
rondjes wijk gaan doen. Op de fiets een wijk in, en
kijken wat er leeft. Ook om te weten hoe Maastricht
zich door deze moeilijke periode heen slaat. Nu we
in een strikte lockdown zitten, en zoveel mogelijk
thuis werken het devies is, staan die bezoeken helaas op het allerlaagste pitje. We hebben samen een
crisis te bezweren. Als burgemeester heb ik ook daar
een rol in, en ik haal er kracht uit dat ik daarmee
onze stad kan helpen.

Natuurlijk moeten we dan aandacht hebben voor
de effecten van de coronacrisis. Want dat deze periode veel mensen, ondernemers en instellingen
keihard raakt, is ook duidelijk. Weet dat het stadsbestuur aan uw zijde staat, en dat ik als burgemeester
het als één van mijn uitdagingen zie om onze stad
ook door die periode heen te helpen. Samen gaan
we ervoor, samen zijn wij Maastricht. Ik wens u als
buurtplatform alle sterkte en succes toe in deze lastige periode en ik hoop dat u deze brief ook op één
of andere manier onder de aandacht kunt brengen
van de bewoners in uw buurt of wijk. Haw pin en
hopelijk tot heel snel!

Maar toch doet het enorm veel pijn dat ik er niet
écht voor de mensen kan zijn, dat ik geen echte arm
om de schouder kan bieden. En daarom deze brief,
om jullie als buurtplatform en als buurt een hart onder de riem te steken. Maar ook omdat ik jullie een
groot compliment wil maken. Ik zie en hoor namelijk
dat onze stad zich in overgrote meerderheid prima

Annemarie Penn-te Strake
Burgemeester
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gepropt. Een rare gedachte anno 2021, maar het
waren hectische jaren voor Corona. Mijn agenda
stond vrijwel helemaal vol!” Tijdens festivals of evenementen waarschuwt Maickel als er slecht weer
op komst is. Met weerbewaking probeert hij risico’s
te beperken, gezien het extremere weer van de afgelopen jaren. Dit geldt niet alleen voor het festival
zelf, maar ook voor de opbouw en het opruimen.
Mensen werken in steigers en op hoogte voor het
licht, veiligheid staat hier natuurlijk voorop.
Met Meteo4Events regelt Maickel bijvoorbeeld de
meteodiensten voor Strong Viking. Maar hij wordt
ook door de brandweer ingezet tijdens het bestrijden van bosbranden. In deze situaties stelt hij verwachtingen op waar de branden naar toe kunnen
trekken.

Luj oet Hare

Deze editie een nieuwe rubriek: Luj oet Haare. Iedere editie proberen we markante inwoners van
Borgharen aan het woord te laten. Zo proberen we
elkaar beter te leren kennen en kunnen we laten
welke bijzondere mensen er in ons dorp wonen.
We trappen af met Maickel Althuizen. U heeft hem
waarschijnlijk al eens zien rijden met zijn opvallende
wagen of zijn foto’s al eens voorbij zien komen op
Facebook.
Maickel is 40 jaar en een alleskunner. Hij woont samen met zijn vrouw en zoon van 15 jaar. Maickels
dagelijkse bezigheden schommelen van dag tot dag.
Hij is fotograaf, festival-weerman, hij vliegt met drones, maakt timelapses en bouwt complete computers.

Maickels auto is zeker niet onbekend in Borgharen.
Zijn zwarte Subaru (voorheen groen) heeft allerhande meetapparatuur op het dak. Hier is het voor
hem allemaal mee begonnen. “Achter onweer aanrijden in de hoop een tornado te vangen. In 2019
was ik getuige wat zo’n tornado allemaal kan doen.
Veel mensen denken dat het hier niet kan gebeuren, maar niets is minder waar. Kijk maar naar de
tornado in Roetgen, die eigenlijk zou neerkomen in
Vaals.”
Zelf moest Maickel wel wennen in Borgharen. Hij is
hier niet geboren. “Maar dat zorgt er niet voor dat ik
me anders ga gedragen. Ik sta altijd open om anderen te helpen. Wil je gereedschap lenen? Geen probleem, Moet er iets naar de stort maar je hebt geen
trekhaak? Bel me maar op! Problemen met de pc?
PCfixlimburg maakt het! Im happy to help!”

“Ik heb geen enkele school kunnen afmaken omdat
ik vroeger de ‘center of all bullies’ was en ik me daar
niet tegen kon wapenen. Na veel werk gedaan te
hebben op sociale-werkvoorziening en diverse trajecten onder de vlag van re-integratie, sloeg ik met
de vuist op tafel. Ik was klaar met het doelloos heen
en weer schuiven.” Hij geeft aan dat het UWV niet
stond te popelen om hem als ZZP-er klaar te stomen, maar hij toch het traject als zelfstandige heeft
weten te halen.
Maickel doet als zelfstandige onder meer bedrijfsfotografie. “Creativiteit, dat is iets waar mijn mindset
op draait. Niet de ‘recht toe, recht aan’ of ‘ga maar
voor het doek staan fotografie’. Nee, ik wil dat de
kijker wat te zien heeft. Iets wat samenhangt met
jou als persoon en tegelijkertijd jouw kracht samenvoegt in een beeld.”

Wilt u ook iets meer over uzelf of uw bezigheden vertellen? Of kent u iemand die wij zeker moeten interviewen voor deze rubriek? Laat het ons weten via:
buurtpraatborgharen@gmail.com

Hiernaast runt hij ook een bedrijf gespecialiseerd in
buitenevenementen en het weer. “Er is niets zo belangrijk als het monitoren van het weer als er een
festival bezig is met duizenden mensen bij elkaar
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Iets te melden?

Containers en steigers

Gebruik de app MijnGemeente

In mijn rondes door de wijk zie ik steeds meer containers en af en toe steigers verschijnen.

De Maastricht Meldt app is vervangen door de
MijnGemeente app. Afval op straat? Last van hondenpoep of ongedierte? Losliggende stoeptegel?
Gebruik de nieuwe app om meldingen over de
openbare ruimte door te geven.
Ziet u buiten iets wat niet in orde is?
Met de app kunt u op een simpele manier een melding doen over de openbare ruimte. De ‘openbare
ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die inwoners, bezoekers en ondernemers gebruiken. Zoals wegen, sport- en speelvelden, parken, industrieof bedrijfsterreinen. Dus komt u buiten iets tegen
wat overlast veroorzaakt of waar u zich aan ergert?
Met de app kunt u dit snel bij ons melden. Meteen
op de plaats én op het moment dat u het signaleert.

Nu is de procedure hiervoor niet meer een vergunning aanvragen maar dit 6 dagen van tevoren melden bij de gemeente Maastricht. Dus een meldingsplicht. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de
aanvrager.
Voor meer uitleg raad ik de site van de gemeente
Maastricht aan: Algemene plaatselijke verordening.
Bij voorbaat dank.
Jef Schellings | Gebiedsgebonden medewerker
Maastricht Buitenwijk Noord Oost
Team Handhaven Openbare Ruimte | Veiligheid en
Leefbaarheid | Gemeente Maastricht
T 14043

Bij de gemeente wordt de melding geregistreerd en
u ontvangt een bericht (als u niet anoniem meldt).
Waarom is melden zo belangrijk?
U bent de oren en ogen in onze stad. Door een melding te maken draagt u bij aan een fijn en leefbaar
Maastricht. Wij werken ook samen met politie om
een zo compleet mogelijk beeld te hebben van overlastsituaties in de stad. Met uw melding helpt u ons
gericht onderzoek te doen en de stad samen veilig
en leefbaar te houden.
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