Verslag ledenvergadering BuurtNetWerk Borgharen

11 november 2021

Aanwezig:
Tijd:

Helmi Riepen, Fabiôn Bovens, Nico Wolters, Truus Wolters, Robbie Atol, Carlo Poolen, Berrie Hermans,
Ludo Janssen, Ludo Spronk, Dave Bastings, Bert Dejalle, Eline Gielissen, Alexander Godschalk
19:30 – 21:30 uur

1

Opening

Helmi opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte
welkom.
Er zijn meerdere onderwerpen binnengekomen en aangedragen:
1. Hoogwaterbeschermingsniveau na realisering "natuurpark"
Grensmaas. (Ludo Spronk).
2. Evaluatie hoogwater
3. Buurtpraat
4. Groene loper run 14 november
5. Foto Jan Ter Haar? Jo Adriaans vraagt hiernaar
6. Brief van Gemeente Maastricht betreffende fietsbrug huis en
huis bezorgd

HR

2

Binnengekomen stukken

3
3.1
3.2
3.3

Werkgroepen
OBI
Wandel en fietspaden
Verkeer

Geen nieuwe bijzonderheden
Geen nieuwe bijzonderheden
Eline zal dit eerstvolgende keer toelichten

HR
FB
EG

3.4

Dorpstuin

RA

Kasteel Borgharen

Er zijn weinig activiteiten. Alles is zo goed als winterklaar. Helmi en
Monique hebben een gesprek gehad met Joop om in de tuin en in de
huiskamer zorgactiviteiten te kunnen gaan uitvoeren.
Geen nieuwe bijzonderheden

3.5
3.6

Bewoners overleg
commissie

15 november is een vergadering gepland bij Woonbelang samen met
Woonpunt. Peter Jeekel is toegetreden tot het BOC Borgharen/Itteren

RA

3.7

Tender jeugd

Er zijn nog maar weinig aanmeldingen en we gaan zoals het er nu uitziet AG/FB/
voor 1 sessie. Hopelijk komen er na het bezorgen van de Buurtpraat nog DB
nieuwe aanmeldingen aangezien het een zeer interessante workshop is.
17 november is de workshop om 19:00 uur.

4

Rondvraag

Ludo:
• vraagt of er vanwege veiligheid technische redenen in de
Daalstraat nabij de maas niet gekapt kan gaan worden, met als
voornaamste reden dat de bomen extra obstakels zijn indien er
hoogwater komt. Meegeven aan klankbordgroep grensmaas
Carlo:
• Vraag: is er nog nieuws over de nieuwe waterkrachtcentrale?
Antwoord: Bezwaar is ingediend. Nu kunnen we alleen
afwachten wat het besluit hierin wordt
Berrie:
• Er worden bij de gemeente Maastricht weer stadsdeelleiders
ingesteld. Rietje en Mariëlle vragen wie dit voor ons wordt.
Samen met Itteren oppakken.

FB

HR

LS

CP/LS
CP
LS

BH
FB/RC
EG/FB

Helmi:
HR

• Kitty is bedankt voor haar diensten en Helmi is persoonlijk een
attentie gaan brengen. Dit werd zeer gewaardeerd 😊.
• Er gaat een petitie rond over het hondenbeleid. 23 november is er
een vergadering in de Brigida hoeve in Itteren betreffende het
DB
hondenbeleid met SBB.
Dave:
FB/RC
• De huidige busverbindingen van en naar Borgharen vallen
regelmatig uit. Rietje vragen of er andere/betere mogelijkheden
zijn.
FB?RC
• Er zijn geen winkels, postkantoor, bakker, groenteboer etc. in
Borgharen. Komen/zijn hier mogelijkheden voor? Rietje vragen
of er andere/betere mogelijkheden zijn.
Helmi bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering.
Volgende BuurtNetWerk vergadering: 09 december 2021 aanvang 19:30 uur Haarderhof (onder voorbehoud).

