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Eline opent als voorzitter de bestuursvergadering en heet de
aanwezige leden van harte welkom. Welkom aan 3 nieuwe leden.
Dave Bastings, Dave v/d Heuvel en Fer v/d Winkel
Notulen worden opnieuw gestart. Aanwezigen ontvangen agenda
voor vandaag.

EG

Wegens Covid zijn er de afgelopen maanden weinig ontwikkelingen.
Carlo en Eline nemen deel namens BNWB aan de OBI. In het kader van
samenwerkingen zullen wij na de vakantieperiode contact opnemen
met Chris Meijs (Limmel).
In Limmel naast het zonnepaneelveld wordt er gewerkt aan een nieuw
fietspad en een wandel recreatiegebied. Die zal aansluiten op de
groene loper.
Eline en Carlo hebben een vergadering bijgewoond voorafgaand aan
onze vergadering met de gemeente Maastricht waarin ook het
onderwerp verkeer is besproken. In de vergadering met de gemeente
werd door Chris Hoekstra de situatie Kasteelstraat aangehaald als
problematisch. Besloten is om dit punt terug bij Chris te leggen of er
daadwerkelijk problemen zijn. Met andere woorden hoe kijken de
bewuste bewoners ertegenaan? Wegens de complexiteit van de
gebeurtenissen rondom de Pastoor van Kansstraat en de
Koningkampstraat is er over 14 dagen een nieuwe vergadering met de
gemeente gepland.
Beveiligingscertificaat van de website is verlopen. Er wordt contact
opgenomen met Joshua om te bekijken hoe we dit weer kunnen
oplossen.
Nico en Truus stellen zich beschikbaar om de kascontrole uit te voeren.
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Er wordt 15 augustus een open dag gehouden in de dorpstuin. Zaak
RA
hierbij is wel dat de dorpstuin netjes dient te zijn opgeruimd tegen die
tijd. Robbie en zijn mensen zijn hier hard mee aan de slag. De datum
van de open dag wordt bekend gemaakt in de Buurtpraat.
BNWB gaat een donatie doen aan kasteel Borgharen. Wij zullen dan
Allen
ook op termijn een tegel met ‘’Buurtraad Borgharen” zien verschijnen
aan de ingang van het kasteel.
Het BOC wordt opgericht om de huurders belangen van de huurders
RA
van Borgharen en Itteren te gaan behartigen. Itteren geeft aan dat er
geen huurders zijn van Woonpunt in Itteren. BNWI gaat dit als
agendapunt bespreken en wij krijgen dan een terugkoppeling. Robbie is
gestart met werven van bestuursleden voor een nieuw te vormen BOC.

Wij als BuurtNetWerk Borgharen hebben unaniem besloten om niet
allen
meer te investeren in de bibliotheek in de huiskamer. De boekenkasten
die er nog staan en eigendom van de stadsbibliotheek zullen door de
eigenaar zelf opgehaald dienen te worden.
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We gaan mevrouw Jenova benaderen voor het opzetten van de
FB/DB
training/cursus digitale weerbaarheid. Dave Bastings zal stichting
Traject benaderen om te onderzoeken of er nog meer opties zijn om de
jeugd van Borgharen te helpen in weerbaarheid.
Fer wil ons graag informeren over het feit dat het bisdom veel
FvdW
organisatorische veranderingen gaat aanbrengen. Zo zal er nog meer
samengewerkt moeten gaan worden, krijgt een pastoor een nog groter
gebieden en zullen er in de toekomst kerken gaan sluiten wegens te
hoge kosten van o.a. onderhoud. Er is wel een werkgroepen actief die
onderzoekt of er andere bestemmingen te vinden zijn voor het gebruik
van deze kerken. Alle ideeën zijn welkom en leverbaar bij Fer.

Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering.
Volgende BuurtNetWerk vergadering: september 2021

