BuurtNetwerk Veer Zien Malberg - verslag vergadering 27 mei, 20.00 uur in CMM
Aanwezig:

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

Voorzitter:
Afmeldingen:

a.i. Anja Amersfort-Schulpen
AVG-wetgeving : Van site-versie van de notulen verwijderd.

Notulist:
Felix Bongaerts
_____________________________________________________________________________________
1 Opening vergadering om 20.00 uur door Anja Schulpen (i.v.m. afmelding Elianne Herben-Straat).
2 Notulen vergadering van 29 april worden goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken.
Urbaan
- Bereikbaarheid hulpdiensten. Problemen aanrijroutes ambulances/hulpdiensten in aantal straten zijn tijdens
bijeenkomst 22 mei geïnventariseerd en besproken. Hierop volgt een afspraak met directeur medische
hulpdiensten om klachten en oplossingen te bespreken. Een vertegenwoordiger van de gemeente is daarbij
uitgenodigd.
- De “vangrail” op parkeerplaats, bij de uitrit is bekeken en besproken in bijeenkomst over verkeersveiligheid.
De gemeente wordt gevraagd om de huidige situatie te beoordelen.
Mattie
- Aanleg van fietspad in het Zouwdal is wenselijk en er is belangstelling voor in de wijk. De vergunning is
verleend en de werken starten in september, na de graanoogst van de boeren. De maisoogst in november zal
hier geen of nauwelijks hinder van hebben.
- AZC Terrein. De vrijgekomen ruimte AZC is gepland als bouwgrond. Momenteel worden de trottoirs hersteld.
4 Bestuurszaken
- BuurtNetwerk krijgt van Anita Dierckx complimenten voor inzet en bemoedigende resultaten.
5 Mededelingen
Nic
- Hij bekritiseert nogmaals de inrichting van het Zouwdal.
- Markus project.
Zijn uitgewerkte schetsen van woningontwerpen en het stratenplan tonen aan dat daarin naar zijn oordeel de
verkeersveiligheid te kort schiet. Wordt nader besproken met de gemeente met name met Karin Gybels.
Willy
- Nabij de school staan overbodige verkeersborden die verwijderd zouden kunnen worden. Wordt nader
besproken met de gemeente.
- Op enkele plaatsen op Malberg zouden nog informatieve plaatjes/bordjes hangen of staan van uit het
verleden. Urbaan onderzoekt waar die momenteel nog zijn aangebracht.
- In andere gevallen zijn er geen historische gegevens bekend.
Nettie
- Vraag: Zou er een 24 uurs toegang tot een uitgifteautomaat mogelijk zijn zodat er 24 uur per dag medicatie
opgehaald kan worden.
Anja
- Op 26 augustus van 13.00 tot 18.00 uur is een verkenningstocht c.q. zoektocht naar verenigingen om
belangrijke mensen in de wijk. Speurtocht door het sociale team plus om allerlei leuke dingen op Malberg te
ontdekken..
Trajekt Sociaal Team+
- Verduidelijking initiatief Trajekt Sociaal Team+. Een aantal zorg- en welzijnsorganisaties is een
'Krachtenbundeling' aangegaan. In een breder teamverband waarin meerdere beroepskrachten
vertegenwoordigd en werkzaam zijn wil men voortgaan in het optimaliseren van zorg- en welzijn voor
buurtbewoners.
- Vanwege werkzaamheden en werkdruk komt er een opbouwwerker bij voor 16 uur. Anja levert 8 van de 24
uur in.

Ger
-

Een workshop voor het maken van een digitale Sociale Kaart Malberg is in voorbereiding. Er wordt gebruik
gemaakt van Open Street Map (openstreetmap.nl) en niet van Google Maps zoals eerder vermeld.
Estafette Pluk De Dag gaat van start op 29 en 30 juni om 16.00 uur en niet zoals eerder vermeld om 14.00
uur.

6 Werkgroepen
- De werkgroep Koningsdag is gewijzigd in werkgroep sportdag. De voorbereidingen voor de sportdag op 21
augustus zijn gaande.
- Digitale Communicatie. De 'informatiecarrousel' in de kabelkrant heeft aanpassingen en wijzigingen
ondergaan.
- De Ruwaard. Als voorgesteld wordt de datum van aanleveren kopij op een vaste plek in het blad geplaatst.
- Straatnamen en Verkeerssituaties. Een aantal bushaltes heeft nog geen verhoogd trottoir dat het in- en
uitstappen voor rolstoel- en rollator gebruikers gemakkelijker moet maken. Daarbij speelt ook de lengte van
die trottoirs een rol en is de manoeuvreerruimte van bussen beperkt. Een vergrote plattegrond door Urbaan
brengt de situaties in kaart.
- Uitbreiding invalidenparkeerplaatsen bij Jumbo komt op de (volle) agenda eerstvolgende bijeenkomst.
- Voorstel plaatsen van zitbanken wandelpad aan de “oude Musketruwe” wordt opgenomen door Anita.
Ruimtelijke Ordening.
- Over de aanleg van het fietspad zijn er blijvend vragen over ingrepen in dit cultuurlandschap. Het pad zou
deel moeten uitmaken van een omvangrijker infrastructureel plan. In verhouding daartoe is de aanleg van het
fietspad een kleinschalig project. Urbaan en Theo bespreken dat met Peter Rongen.
- Nic blijft betrokken bij grootschaliger projecten als voorbeeld plaatsing van windturbines en aanleg
zonneweide.
7 Rondvraag
Willy
- Op termijn kan overlast ontstaan bij uitbreiding van bedrijventerrein aan overkant van de grens.
- Het BuurtNetwerk neemt veel zaken op en hij zou willen dat bewoners inbreng hebben.
- hij ziet dat dezelfde personen meerdere onderwerpen aandragen; iedereen heeft toegang tot deze
vergadering en kan dus vrij inspreken.
- Hij bepleit verder een steenlegging bij Musketruwe.
Rita
Nettie
-

Theo
-

Betere bereikbaarheid AED apparaten is gewenst door de afstand te verkleinen en geen tijd verloren gaat.
Een apparaat aan het Malbergplein zou uitkomst bieden.

Ervaart een overdaad aan onderwerpen die in de vergadering ter sprake komen en dat het haar keuze soms
lastig maakt. Ze neigt ertoe zich daarom te moeten beperken tot hetgeen haar belangstelling heeft.

Turbines zullen hem geen last of probleem opleveren ondanks dat hij in de nabijheid woont, ook bij diverse
bewoners gevraagd om hun mening, de meeste hebben geen bezwaar of hinder.

Mattie
- Er zal nog moeten blijken of bewoners in de nieuwbouw geen overlast van de turbines of andere nadelige
gevolgen zullen ondervinden.
Thei
-

Verspreiding en bezorging De Ruwaard geeft momenteel organisatorische problemen. Vervanging is gaande.

Guido
- Wil in De Ruwaard een artikel plaatsen over de rol van BuurtNetwerk Veer Zien Malberg.

8 Sluiting
- Even voorbij 21.30 uur afsluiting vergadering door voorzitter.
- Eerstvolgende vergadering is op 25 juni.
_____________________________________________________________________________________
Bijeenkomstkalender
5 juni van 10.00-12.00 uur; MOP Mobiele Ontmoetingsplek in de Florijnruwe
5-6-7-juni - Buurtcamping Viegenpark is open
29-30 juni om 16.00 uur - start Estafette Pluk De Dag. Sportpark West, terreinen RKVVL/Polaris
21 augustus om 14.00 - sportdag voor jong en oud. Terreinen VV SCM
26 augustus van 13.00 tot 18.00 - speurtocht kunstobjecten in de wijk

