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Notulen van de vergadering van 28/06/2021

Genodigden:
45 emailadressen aangeschreven.

Aanwezig:

<GDPR/AVG-regels webpublicatie. Persoonsnamen verwijderd>

Afgemeld:

<GDPR/AVG-regels webpublicatie. Persoonsnamen verwijderd>

De Voorzitter heet om 19u30 iedereen welkom, en begint met een kleine kennismakingsronde voor de nieuwe
aanwezigen. Hierna wordt overgegaan tot de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. 1 punt werd
aangekaart door Guido Herben. Hij miste in de notulen de mededeling dat de Voorzitter tijdens het bespreken van de
eventuele tussenkomst/bijdrage aan wijkblad De Ruwaard vanaf heden GEEN zitting mag nemen, noch een stem mag
uitbrengen. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. (NOTE: Voorzitter is eveneens houder stichting De Ruwaard)
Bij deze is het op verzoek van Guido alsnog opgenomen in de notulen. Kees Smit geeft aan dat de weergave van
inbraakpreventie niet geheel correct is. Trajekt is hier niet zelf mee bezig; politie is ermee bezig, samen met derden
waaronder Trajekt. Uitleg volgt later in deze notulen

Dan worden vervolgens de notulen waar nodig aangevuld met nieuwe informatie welke is binnengekomen.
**Het buurtbewonersinitiatief, en de vraag om bankjes aan het Musketpad.
Willy van Gelooven geeft aan dat hij graag wenst te weten hoe, en of het mogelijk is om dit te verwezenlijken.
Er komt nuttige informatie van Kees Smit (Trajekt) en Linda Spaetgens (Woningcorporatie Servatius) over de eventueel
te volgen stappen, zodat er voldoende draagkracht is om dit te verwezenlijken. Het gaat dan om bloemen en bankjes
langs het grindpad van het Musketpad. Kees kan eventueel hulp voor Willy leveren, in de vorm van enkele vriwjilligers.

**De rattenplaag op Malberg en de situatie rond de vijver van Malberg.
Bert Garnier heeft hiervoor een mail gestuurd naar de gemeente (John Aarts). We wachten nog op antwoord. Blijkbaar
zouden de vijvers ter adoptie zijn ondergebracht bij Visvereniging Maastricht.
Ook Gerard Wijnands (gemeente wonen en leefkwaliteit) heeft betreffende dit item van zich laten horen.
Iedere input is welkom, en het dagelijks bestuur van BNWM zal nog een afspraak vastleggen met Gerad Wijnands voor
verdere info.

**De vernielde AED aan de palmslagruwe.
Een nieuwe AED hangt al aan de Schildruwe. In Oktober zullen er normaal gesproken nieuwe EHBO cursussen volgen.
Dit zal o.a. kenbaar gemaakt worden via de FB site “De bis vaan Malberg este …” en De Ruwaard.

**De mensen die last hebben om hun materiaal in te leveren van bv incontinentie:

● KvK-nummer : 70771235 ● IBAN nr. NL06 INGB 0008 27 81 83 ●

Bladzijde 1 van 3

Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Leenhofruwe 54
6218 VT Maastricht
VeerZienMalberg@gmail.com

De Gemeente gaat om te beginnen (binnen afzienbare tijd?) afgesloten bakken aan de milieuperrons plaatsen. Ook
krijgen bewoners die hiermee te maken hebben, grotere afvalbakken voor thuis. Het is nog lang niet ideaal, maar de
eerste stappen zijn gezet.

**Het klusteam.
Arie staat er op dit moment alleen voor (Chris woont niet meer in Malberg), en we weten de stand van zaken niet. Thei
Coolen zal hiervoor contact opnemen met Arie, zodat we weten wat de stand van zaken is, en waar BNWM indien
gewenst, kan ondersteunen. (UPDATE: er is contact geweest, volgende vergadering meer info)

**De inventaris van de goederen welke nu onder BNWM vallen.
Anja Schulpen zal dit op zich nemen, en BNWM heeft inmiddels een lijst ontvangen. Nico zal nog steeds het beheer van
de spullen voor zijn rekening nemen..

**Trajekt is bezig met inbraakpreventie.
Politie is bezig met inbraakpreventie. Dit doen ze samen met Trajekt en de woningcorporaties Woonpunt en Servatius.
Er zijn bewustwordingsfolders op verschillende plekken opgehangen. Hier kunnen veel problemen mee worden
voorkomen.
Zelfs een tegemoetkoming/korting bij je verzekeraar(hangt van maatschappij af wie wat doet) kan een duwtje in de rug
geven. (Persoonlijke inbreng werd al op tafel gebracht, en tijdens pauze persoonlijk besproken)

**De jeugd van Malberg.
Er is al een meeting geweest, welek nog een vervolg krijgt. Mattie is hier nauw bij betrokken. Er is meer controle door
Politie, en aan de kant van de Morgenruwe en het voormalig bejaardencentrum is Woonpunt actief.

Dan komen er nog enkele nieuwe items op tafel die per mail zijn binnengekomen bij BNWM.

*Struinen in de tuinen:
Op 05/09 is de derde editie van dit festival. Voor Malberg lijkt dit geen toegevoegde waarde.
Het is een nationaal festijn, waar nog niemand van de aanwezigen van heeft gehoord.

*Maastricht 2040, en de visie daaromtrent.
Ook dit punt zal niet verder worden onderzocht.
Wel gaan we Rieneke (gemeente) vragen stellen ivm de wijkwandeling in Maastricht.
We zijn niet op de hoogte of deze wandeling in Malberg heeft plaatsgevonden.

*Op 25/09 is er burendag.
Dit lijkt een mooie gelegenheid om te promoten in Malberg via BNWM.
Echter is er eerder animo om dit op ‘Malbergse’ wijze te doen, en niet nationaal!
Wordt vervolgd.

*Dak- en thuislozen.
Net lang voordat de vergadering begon verscheen hierover een mail bij het BNWM.
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Tijdens de vergadering was er al een levendige discussie, maar is beslist dit even te parkeren totdat minimaal de eerste
bijeenkomst is geweest. BNWM en de directe omwonenden hebben hier een uitnodiging voor gekregen.

Mocht men onverhoopt fouten en/of onvolledigheden tegenkomen, dan gelieve dit kenbaar te maken.
Deze notulen zijn opgesteld door Ger Bovenberg.
De datum van de volgende vergadering van het BNWM wordt vastgelegd op maandag 26/07/2021 om 19u30.
De grote zaal (begane grond) gaat open vanaf 19u20.
Iedereen ontvangt tijdig een definitieve uitnodiging met de bijbehorende agendapunten.
Agendapunten kunnen tot 23/07/2021 worden ingeleverd via ons emailadres.
Vriendelijke groet,
Ger Bovenberg
Voorzitter BNWM
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