Notulen Jaarvergadering BuurtNetWerk Borgharen 11 april 2019

Aanwezig: Eline Gielissen (EG), Helmi Riepen (HR), Fabiôn Bovens (FB), Joop van Sintfiet (JvS), Chris Hoekstra (CH), Bert Dejalle
(BD) Carlo Poolen (CP), Nico Wolters (NW), Truus Wolters (TW), Kitty Jacobs (KJ), Ludo Janssen (LJ), Berrie Hermans (BH), Math
Paulussen (MP), Ab Konig (AK)

1.

Opening

2.

Notulen maart 2019

3.

Ingekomen stukken

19:30 uur start de BuurtNetWerk vergadering.
Joop is vanavond vergadervoorzitter.
• Herkiezing samenstelling bestuur. Joop is aftredend
voorzitter en stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter,
maar wil graag algemeen bestuurslid blijven. Eline stelt
zichzelf kandidaat als voorzitter. Er komen geen
verzoeken om een schriftelijke stemming zodat beiden
zijn aangenomen als bestuurslid door acclamatie. 1
Tijdens de vergadering is het nieuwe bestuur gekozen uit:
Dagelijks bestuur (DB)
• Voorzitter, Eline Gielissen
• Penningmeester, Helmi Riepen
• Secretaris, Fabiôn Bovens
Het bestuur wordt aangevuld met:
• Algemeen bestuurslid, Chris Hoekstra
• Algemeen bestuurslid, Joop van Sintfiet
• Kascontrole: Truus Wolters en Math Paulussen hebben
de controles uitgevoerd en deze zijn goedgekeurd. Het
bestuur heeft verklaard dat de financiën in goede orde
gevoerd en aangetroffen zijn over 2018 en dechargeren
daarmee de penningmeester.
De notulen van Carlo zijn aangenomen en Carlo wordt bedankt
voor zijn bijdrage.
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4.1

Werkgroepen
Buurtplan
omgevingsvisie

4.2

Grensmaas
Recreatievisie.

In navolging van de werkgroep gaat de gemeente een voorstel
maken om de gebiedsprofielen (dorpswensen) in te vullen. Deze
wensen zijn voortgekomen uit de bijeenkomst die onlangs
georganiseerd is in Borgharen. Werkgroep blijft actief bezig.

JvS

De brief met de vraag voor het fietspad bij Sibelco wordt deze
week verstuurd. Groene rivier blijft een aandachtspunt bij de
gemeente. Om het vrijgemaakte geld van het Ministerie van
Rijkswaterstaat (RWS) te reserveren dient de gemeente dit
kenbaar te maken bij RWS . Het wensenlijstje is rondgestuurd
binnen de werkgroep (o.a. kanjel overbruggen, voetbalvelden
langs de kanjel naar de sluis toe).

CH/MP
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Een acclamatie is in een vergadering of bij een verkiezing de vorm van bevestiging waarbij men met algemene stemmen door middel van
applaus, gejuich of andere waarderende kreten instemming betuigt. Er vindt in dat geval geen stemming plaats. De term acclamatie komt van
het Latijnse acclamare, toejuichen.
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4.3

Wandel/fietspaden

4.4

Verkeer

4.5

Communicatie

4.6

Dorpstuin

4.7

Vrienden Kasteel
Borgharen

5

Rondvraag

•

Er komt een brug over de maas voor fietsers tussen de
sluis en het 1e huis in Borgharen als verbinding tussen
Borgharen en Bosscherveld.
• Er worden bordjes geplaatst dat er geen toegang is en
dus geen wandelgebied op de kades. Mogelijkheid
bekijken of er bordjes geplaatst kunnen worden om juiste
wandelroutes te tonen.
De Pastoor van Kanstraat blijft een gevaarlijke T-splitsing bij het
uitrijden richting de Bovenstraat. Bert gaat met wijkagent Hub
Smeets in gesprek om ter plaatse te kijken of er nog andere
mogelijkheden zijn om deze situatie veiliger te krijgen.

JvS

De vangrail is een deel verplaatst, maar staat nog niet op juiste
plek. Fabiôn zal contact opnemen met Rieneke om te kijken of de
bestaande vangrail verlengt kan worden.
Joop zal Rieneke uitnodigen voor de eerstvolgende vergadering.
Buurtpraat is morgen klaar en zal vanaf morgen verspreid
worden. Eline zal de deelnemers informeren als de Buurtpraat
binnen is. Daalstraat 44.
Redactie Buurtpraat bestaat uit Johan, Nico, Eline, Berry en Joop,
30 juni is de deadline voor de volgende Buurtpraat.
Peter van Gerwen heeft de intentie om een vlindertuin te maken
in de dorpstuin. Eline en Joop hebben een afspraak met de
scholen van Borgharen en Limmel om de dorpstuin onder de
aandacht te brengen en samen bekijken wat men voor elkaar kan
betekenen.
13 april kan men deelnemen aan een rondleiding rondom het
kasteel en de gracht.
Er komt een vervolg op de succesvolle bijeenkomst voor
alleenstaanden in Borgharen. Amal Bessems gaat dit opnieuw
organiseren.
• Joop wordt door alle leden persoonlijk bedankt voor zijn
jarenlange inzet als voorzitter
• Mien heeft per mail aangegeven om het BNBW archief dat
bij haar op de zolder ligt, op te ruimen. We gaan op korte
termijn kijken wat er aanwezig is. Joop informeert of het
stadsarchief interesse heeft om het archief te bewaren.
• In het najaar gaan we buitenlandse studenten woonachtig
in Borgharen vragen om kennis te komen maken.
• Er zijn meerdere geluidsoverlast klachten en veel mensen
klagen hierover. Klachten dienen gemeld te worden bij
de gemeente.
• AED agenderen als Rieneke er is voor hoe het zit met
subsidie.
• Melding gedaan van uitgetrokken beukenstruiken op het
fietspad langs de sluis.
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Joop bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering.
Volgende BuurtNetWerk vergadering: donderdag 09 mei om 19:30 uur
Vergaderingen BNW Borgharen: iedere 2e donderdag v/d maand.
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