Notulen BuurtNetWerk Borgharen 14 februari 2019
Aanwezig: Joop van Sintfiet(JvS), Helmi Riepen (HR), Eline Gielissen (EG), Fabiôn Bovens (FB),
Chris Hoekstra (CH), Bert Dejalle (BD) Carlo Poolen (CP), Nico Wolters (NW), Berry Hermans (BH),
Ludo Janssen (LJ), Niki Jasper (NJ)
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19:30 uur start de BuurtNetWerk vergadering.
Welkomstwoord door Joop. Eline neemt de vergadering over
rond 20:30 uur.
Aangenomen en geen opmerkingen
❖ Voorstel om alle mail door te sturen naar alle buurtleden. In
de vergadering is dit besproken en iedereen is akkoord (bij
stemming aangenomen). Fabion zal dit vanaf nu verzorgen.
❖ Uitnodiging stadsronde , veiligheid, criminaliteit. Jo Hensels
de uitnodiging per mail sturen ter info
❖ Elizabeth Strouven mail zal naar alle leden verstuurd worden

actienemer
JvS

FB
EG
FB
FB
FB

Woensdag 20 maart om 19:30 uur wordt er in de Haarderhof een
grote bijeenkomst georganiseerd, om mee te denken waar we
Borgharen/Itteren willen zien in de toekomst. De mensen worden
gevraagd om een bijdrage te leveren aan de omgevingsvisie, die
geënt is op een lange termijn visie. 8 en 9 maart zal er een
infoflyer verspreid worden.
Joop zal de volgende keer verder ingaan op Bobo en Itta.
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Niki Jasper afkomstig van natuurmonumenten is recent
begonnen bij staatsbosbeheer (vervanger van Patrick), wil graag
met BNWB samenwerken v.w.b. de grensmaas recreatievisie.
Indien er vragen zijn, rondleidingen of het meewerken in
werkgroepen gewenst is, dan is Niki hier zeker voor te vinden.
Indien we de struingebieden willen laten maaien, net als
afgelopen jaar, dienen we dit bij Niki kenbaar te maken.
Verwachting is maart-april
Carla Hanssen is gepromoveerd en als teamleider aangenomen
binnen SBB.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met RWS voor een brug
over de stuw. RWS wil niet meewerken om de bestaande brug
over de stuw open te stellen. Er ligt een haalbaar alternatief voor
een lage brug.
Rieneke Soumete geeft aan Joop aan dat de gemeente het grove
snoeiwerk bij het wegkruis voor haar rekening blijft nemen. Het
fijne werk zullen we zelf moeten verzorgen, hiervoor is Wouter
Slangen gevraagd.
Geen bijzonderheden

NJ

Joop heeft over de uitbreiding van de vangrail nog geen bericht.
Joop zal Rieneke Soemete opnieuw contacteren en tevens
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uitnodigen om deel te nemen aan een BNWB vergadering.
Pastoor van Kanstraat blijft een gevaarlijke T- splitsing. Bert wil
graag ter plaatse gaan kijken met de wijkagent Dhr. Hub Smeets.
De verlichting op de weg richting sluis vanuit Maastricht richting
Borgharen is de hele week niet in werking. Hier is op gereageerd
richting de gemeente Maastricht. Er is nog geen antwoord.
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Kascontrole 2018. Math en Truus zullen door Helmi benaderd
worden voor het maken van een afspraak.
Eline heeft een afspraak gehad met Anke Depont voor de
overdracht van de Buurtpraat. Er is alleen een mailadres
doorgegeven. Eline is actief bezig met het formeren van een
nieuw format voor de Buurtpraat die in april gaan uitkomen.
Tevens zoekt Eline naar alternatieven voor het drukwerk van de
Buurtpraat.
Niki bied aan om per kwartaal een artikel aan te leveren voor de
Buurtpraat.
Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
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✓ Alle info over extra verzekering wordt verzameld
✓ Rekeningen van AED’s zijn binnengekomen en betaald
✓ Er wordt een voorstel gemaakt van over hoe het
kermisterrein er uit zou kunnen zien.
✓ Project weerbaarheid van studenten is afgerond. Eline
benaderd Hub Adriaans om mee te willen werken.
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Eline bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
Volgende BuurtNetWerk vergadering: donderdag 14 maart om 19:30 uur
Vergaderingen BNW Borgharen: iedere 2e donderdag v/d maand.
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