Verslag vergadering BuurtNetWerk Borgharen
12 mei 2022

Aanwezig:
Tijd:

1

Opening

2
3

Mededelingen
Werkgroepen
OBI/Klankbordgroep

Eline Gielissen, Helmi Riepen, Dave Bastings, Truus en Nico Wolters, Bert Dejalle, Berry Hermans, Robbie
Atol, Paul Paulissen, Han Hamakers
19:30 – 21:30 uur

Project Jeugd

Buurtpraat
Organiseren
evenementen

Eline opent als voorzitter de ledenvergadering en heet de aanwezige
leden en gasten van harte welkom.
Burgerbegroting: Carlo was afwezig, toelichting volgende vergadering.

EG

Paul & Han zijn vanuit OBI te gast om toe te lichten wat OBI inhoudt en
hoe er kan worden samengewerkt.
Werkgroep OBI 2025 is een (open) bewonersplatform dat zich sinds
2018 inzet voor de fysieke leefomgeving van Borgharen en Itteren.
Middels een eigen omgevingsvisie en verschillende projecten probeert
de werkgroep invulling te geven aan de oproep van de gemeente om
mee te denken over de eigen leefomgeving. Dit in de vorm van
burgerparticipatie. Een aantal van de werkgroepleden maakt reeds
jarenlang deel uit van de Klankbordgroep Grensmaas. Hierdoor is veel
kennis in de werkgroep aanwezig en is er een uitgebreid netwerk
opgebouwd. In nauwe samenwerking met de beide buurtnetwerken
maakt Werkgroep OBI 2025 gebruik van dit netwerk om sturing te
geven, mee te denken en te adviseren bij de diverse projecten.

EG

Paul legt uit dat OBI als een soort Buurtbalans wilt functioneren voor
onze omgeving (Borgharen, Itteren, Bosscherveld): Wilt projectmatig
overkoepelende zaken aanpakken via Klankbordgroep.
De aanwezige leden zijn positief en horen graag over verder verloop en
samenwerking.
Dave was samen met Alexander te gast bij het RTV-programma Bij de
Lieuwe. Dave geeft aan het BNW goed te hebben gepromoot en er was
veel animo voor de website What the H@ck?! Het was een leuk
programma.
Eline heeft opmaak Buurtpraat nu in Canva gemaakt. Dit is online en zij
gaat Nico instrueren hoe hij hier ook op kan werken.

DB

EG

- Disco-avond jeugd: Dave pakt dit met Danielle van de Tabbernakel
op, zij heeft ervaring met organisatie.
- Dag van het Dorp: Het kriebelt om weer iets te organiseren.
Wellicht zouden we de Buurttuin kunnen afsluiten met een feest.
Dit zou net na de zomervakantie kunnen.
De ontwikkelaar wacht op vergunningen. Mocht de tuin weg moeten,
dan is er nu de afweging: Is er nog animo om door te gaan? Momenteel
zijn er te weinig enthousiaste moestuiniers om het hele proces voor het
zoeken van een nieuwe locatie op te starten.
Eline heeft de aanwezige leden gevraagd om na te denken over de
bestaande werkgroepen. Welke zijn er en wie trekt de kar?

DB/Alle
n

Buurtonderzoek

De enquête wordt goed ingevuld. De antwoorden zijn uitgebreid en we
kunnen er ook goede ideeën uithalen voor het BNW.

EG

Bestuur

Tijdens de jaarvergadering uitten leden hun zorgen over de beperkte
aanwezigheid van de voorzitter de afgelopen tijd. De voorzitter heeft

EG

Buurttuin

Werkgroepen algemeen

RA

EG

4

Rondvraag

tijdens de vergadering uitgelegd dat zij haar rol als voorzitter wegens
privéomstandigheden op een lager pitje zal zetten. Ze wil graag de tijd
nemen om alles op een rijtje te zetten en te kijken of zij het
voorzitterschap met plezier weer wilt oppakken.
Het stoppen van de voorzitter zou betekenen dat het bestuur niet meer
bestaat uit het minimale aantal van 3 leden en het BNW zou moeten
worden opgeheven. Het bestuur geeft aan dat het sowieso verstandig is
om nieuwe bestuursleden te werven, de oproep in de Buurtpraat heeft
nog geen reacties opgeleverd.
De dienstregeling van Arriva zorgt voor veel problemen. Kunnen wij hier DB
iets in betekenen?
Veiligheidsgevoel buurt: naar aanleiding van alle inbraken. Wat kunnen
wij doen?

Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering.
Volgende BuurtNetWerk vergadering: 9 juni 2022 aanvang 19:30 uur Haarderhof

Allen

