BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering
met de openstaande actiepunten
Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 24 september 2018 jl.
Aanwezig :

AVG-wetgeving : Van site-versie van de notulen verwijderd.

Afgemeld :

AVG-wetgeving : Van site-versie van de notulen verwijderd.

Voorzitter :
Notulist :

Elianne Herben-Straat
Guido Herben

Besluiten/Ter tafel gekomen zaken :
1. De notulen van de vergadering van 27 augustus 2018 worden goedgekeurd met excuses voor de vertraging
door de ziekenhuisopname van Guido Herben, de notulist van die vergadering.
2. Na de vorige vergadering heeft Anja Schulpen contact gehad met Joeri Bergers over een werkshop
aangaande de nieuwe privacywetgeving (actiepunt 1806-08). Joeri gaat de workshop geven..
3. De mobiele ontmoetingsplek is, ondanks het slechte weer, afgelopen zaterdag tijdens Burendag succesvol
ingezet op zowel Recessenplein als Vendelplein ten behoeve van ons buurtnetwerk.
4. De Maatschappelijke Beursvloer op 15 november zal plaatshebben in het Centre Céramique aan de Avenue
Céramique waarbij bedrijven en ZZP-ers gratis diensten aanbieden aan vrijwilligers(organisaties) voor een
wederdienst. Aanmelden vooraf is zeer wenselijk.
5. Jeroen Vandooren gaat navraag doen bij de gemeente in zake actiepunt 1803-08 (het kunstwerk) en dit
terugkoppelen aan het buurtnetwerk via ons e-mail-adres.
6. Volgende vergadering (29 oktober a.s.) zal Sanne in het kader van actiepunt 1805-01 (de
groenvoorzienings-enquête) de studenten meenemen die dan meteen ook uitleg zullen geven over andere
plannen.
7. Het coördineren van het gebruik van de ruimte van het Sociaal Team gebeurt door Trajekt. Wellicht kan
Trajekt een schema aanleveren (actiepunt 1805-02).
8. De omgevingswet die in 2021 in werking zal treden komt voor de Malbergse situatie volgens Nic Pepels te
laat. Hij roept dan ook in een uitgebreid en helder relaas op om het door Elianne Herben-Straat in de
vergadering gemelde komende gesprek met Peter Rongen van de gemeente Maastricht dit als insteek te
gebruiken om alsnog de Malberg-gerelateerde zaken (Zouwdal, fietspad door natuurgebied, Zonneweide
en Buurtontwikkelingsplan Maastricht Noord-West) aan te kaarten.
Thei Coolen oppert de media te betrekken bij het komende gesprek met Peter Rongen.
Sanne Raap vult aan dat de deelnemers aan de bijeenkomsten van 25 en 27 juni zonder vooraankondiging
de vraagbaak vormden.
Nic vult aan dat burgerparticipatie, net als in andere landen, in de wet zou moeten worden verankerd. Met
de huidige wetgeving is dit nl. niet mogelijk.
9. De workshop Enquêtes van 4 oktober zal plaatshebben in de Kleine Zaal een halve etage boven Trajekt de
gang door aan de voorkant van het CMM. De workshop “Interviewen” zal worden gepland na deze
workshop als “follow-up” voor de geïnteresseerden.
10. Of er een digitale editie van De Ruwaard of een digitaal archief daarvan komt wordt nog overlegd binnen
de Werkgroep De Ruwaard. Vooralsnog is het in ieder geval niet de bedoeling dit op VeerZienMalberg.nl te
zetten.
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11. Qua ontwikkeling van een sociale kaart met smoelenboek zegt Anja Schulpen dat er wordt onderzocht aan
te sluiten bij reeds bestaande initiatieven zoals WijHelpen, Maastrichthelpt, Pasopjegeld en Clickforfriends.
Er komt in ieder geval een boekje wie op welke vragen antwoord kan geven en dan wordt op de vier dagen
dat de ruimte van het Sociaal Team open is òf de vraag direct beantwoord òf de vraag doorgesluisd naar de
juiste persoon en daarna teruggekoppeld.
12. De Vizierruwe zal als proefproject worden gebruikt voor de belcirkels. Willy van Gelooven legt uit dat eerst
langs de deuren zal worden gegaan met uitleg hierover en de vraag of men wil deelnemen.
13. De rattenproblematiek wordt breder getrokken naar de restzakken-, zwerfvuil-, en “dieren voeren met
brood en etensresten”-problematiek. Dit punt wordt uiteraard vervolgd… In de eerstvolgende “De
Ruwaard” zal hierover in ieder geval een stukje verschijnen.
14. Het onderhoudsplan van de gemeente aangaande het winkelcentrum-plein Malbergplein/Malbergsingel
staat op Anja’s agenda. Er ligt een soort van blokkade vanuit de architect om de onoverzichtelijkheid en
andere directe problemen aan te kunnen pakken.
15. Paul Reintjens en/of Rick van den Boorn zullen aangaande “hoe een omgevings- en soortgelijke klachten te
melden” komende vergadering 29 oktober door Anja worden uitgenodigd voor toelichting/uitleg.
16. Binnengekomen post :
o Bezwaarschriften aangaande gemeenteplannen Zonneweide, fietspad e.d. zijn naar iedere
buurtnetwerk-genodigde als ook naar alle gemeenteraadsleden inclusief de burgerraadsleden
verzonden;
o Halloween-deelname is gevraagd;
o Subsidiemogelijkheden Elisabeth Strouvenfonds.
17. De tweede editie van De Ruwaard zal rond 15 oktober verschijnen. Stukjes voor De Ruwaard of mee willen
helpen met bezorgen? E-Mail dan met deruwaard@gmail.com !
18. Sanne Raap :
o In aanloop naar a.s. vrijdag (het verdrietconcert) kunnen mensen zich nog bij haar melden.
o De presentatie van woensdag 19 september door Anja Schulpen was zeer boeiend en voelde goed.
o Op woensdag 12 december zal er een Universiteit met de Buurt-avond in het CMM zijn aangaande
Sanne’s onderzoek.
o Idee voor een vervolgavond op het verdrietcollege?
o Idee voor sprekers uit de buurt. Anja vult aan : Wellicht kan Mattie Boonen over Malberg van
vroeger presenteren. Eventueel zelfs in de middag i.p.v. ’s-avonds.
19. Anja Schulpen/Trajekt :
o A.s. donderdag 27 september zal, in aansluiting op het schoolproject “Vreedzame school” een groep
mensen inclusief Anja naar Utrecht gaan in het kader van “Vreedzame wijk”. Dit gaat dan over “hoe
ga je met elkaar om” en is een soort teambuilding voor 15 mensen.
o 1x per maand zal er vanuit het Toon Hermans Huis Maastricht (THHM) ook iemand in het CMM
zitting hebben in de ruimte van het Sociaal Team. Ook is er de mogelijkheid een rondleiding in het
THHM te krijgen.
o De Daaldersruwe bleek onveilig voor overstekende kinderen door parkeren aan beide zijden van
de weg. Het Veilige Buurten Team heeft samen met Veilig Verkeer Nederland en gemeenteambtenaren hier direct werk van gemaakt. Een gele streep t.b.v. een plaatselijk parkeerverbod is op
20 september jl. geplaatst.
20. Opmerking over de buurtnetwerk-brochure door Nic : Er waren èn zijn nog steeds slechts 4 kwadranten in
Malberg.
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21. Jeroen Vandooren meldt dat drie panden van hem binnenkort zullen worden opgeknapt, te weten
Arrestruwe 39, het naastliggende door de gemeente in gebruik zijnde pand èn het pand aan de Toustruwe.
22. Willy van Gelooven vraagt of iemand de Dancing Dizzy Chicks wil helpen een website te maken. Guido zegt
toe.
23. Nettie Eerens-Emons meldt dat er door haar 2x een ambulance voor de Meierruwe is gebeld (de even
nummers betreft de huisjes tegenover het CMM), maar dat de ambulance een verkeerde aanrijroute
gebruikt naar het Malbergplein/de Malbergsingel i.p.v. naar de Meierruwe. Dit zou rampzalig kunnen zijn.
Elianne belooft met de meldkamer van de ambulance-dienst te bellen.
24. Er is een handreiking vanuit Marc Bartholomeus (voormalig AZC Malberg) om een rondleiding te krijgen in
oktober door AZC St.Pieter.
25. Volgens Mattie Boonen worden binnenkort de bomen tussen AZC Malberg en de voormalige
Keuringsdienst van Waren aan de Malbergsingel gerooid en vervangen.
26. Anita Dierckx komt met het idee weer met Koningsdag iets speciaals in Malberg te doen : Ouderwetse
spelletjes van vroeger voor jong en oud.
27. De eerstvolgende vergadering zal zijn 29 oktober a.s. in het zaaltje van Trajekt op de 1e etage van het CMM.
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Actiepunten :
Volgnr.

Actiepunt-beschrijving

Wie

1803-08

Het grote ronde kunstwerk van en in Malberg, momenteel buiten voor
een gemeente-gebouw nabij de Arrestruwe, dient terug te keren in
Malberg.

1805-01

De studenten zullen een terugkoppeling van hun groenvoorzieningsenquête aan het buurtnetwerk doen toekomen

1806-06

In schema brengen en coördineren gebruik ruimte Sociaal Team voor
meerdere aanspreekpunten.
Workshop Enquêtes coördineren voor 4 oktober a.s.

1806-07

Workshop Interviewen coördineren voor november/december 2018

1806-08

Workshop AVG coördineren voor eind september

1808-06

Vraag digitale editie De Ruwaard op website VeerZienMalberg.nl …

1808-08

Sociale kaart met smoelenboek

1808-09

Belcirkels

1808-10

Rattenplaag in Malberg, o.a. in de Carolijnruwe/Florijnruwe

1808-11

Onderhoudsplan gemeente betreffende winkelcentrum-plein

1806-02

Willy van
Gelooven /
Buurtnetwerk /
Jeroen
Vandooren
Enquête-team
studenten /
Sanne Raap

Sanne Raap

Open

Sanne Raap
Anja Schulpen /
Joeri Bergers
Werkgroep De
Ruwaard
Anja Schulpen

Open

Anja Schulpen
Veilige Buurten
Team / Rita van
Loo-Beckers
Veilige Buurten
Team
Veilige Buurten
Team
Anja Schulpen

Open

Nieuw

Nieuw

1809-02

Dancing Dizzy Chicks helpen met een eigen site

1809-03

Verkeerde aanrijroute nooddiensten naar Meierruwe. Meldkamer bellen

1809-04

Opgeven voor rondleiding door AZC St.Pieter

Guido Herben
Elianne
Herben-Straat
Allen

1809-05

Koningsdag : Ouderwetse spelletjes van vroeger

Anita Dierckx
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Open
Open

1809-01

NB : De notulen worden niet meer verstrekt tijdens de vergadering.

Open

Anja Schulpen

Uitleg over hoe een klacht over o.a. de omgeving bij de gemeente kan
worden neergelegd.
Terugkoppeling Vreedzame Wijk Utrecht

1808-12

Status

Open
Open
Open

Open
Open
Open
Nieuw

Nieuw
Nieuw

