Buurtnetwerk VeerZienMalberg

Notulen van maandag 30-11-2017.

***over de notulen van de vorige vergadering kwam het volgende ter sprake:
*Er werd aangegeven dat de notulen niet tijdens de vergadering verdeeld werden. Dit is in een
vorige vergadering al zo doorgegeven. Echter werd gevraagd of dit toch mogelijk is. Hierop werd
beslist dat er vanaf de komende vergadering een paar uitgeprinte exemplaren zouden worden
voorzien.
***de formalisering van het bestuur is zo goed als rond. De statuten dienen nog samen bekeken te
worden, waarna de afspraak bij de notaris en het openen van een bankrekening het laatste is.
***de digitale versie van ons buurtnetwerk is volop bezig. Er zullen nieuwe flyers gemaakt worden
met een ietwat aangepaste tekst.
*het hoe en waar inleveren van materiaal voor de internet site zal beter worden aangegeven. De
verenigingen/stichtingen zullen benaderd worden, indien dit nog het geval is geweest.
*reclame staat nog niet op de agenda, dit is wellicht iets voor de toekomst. We willen geen
problemen krijgen met eventuele vergoedingen welke we kunnen aanvragen.
***de papieren versie zal binnenkort worden aangepakt in een eerste bijeenkomst met de
betrokken personen(Nettie, Elly, Pina en Ger) werken hier vnl aan.
***universiteit in de buurt: we krijgen nog een update van Sanne Raap over de stand van zaken en
de toekomstige bijeenkomsten. 13-12 en 10-01 zijn vast te leggen data.
*op 13-12 is er de healthy sisters, vanaf 19:30u.
*op 10-01 is iedereen welkom in de grote zaal van CMM. Begin 17:30u.
*verder wordt er gewerkt aan een website, wil het buurtnetwerk er een blog plaatsen, div.
ideetjes werden al geopperd.
***politiek in de buurt: op 08-11 zijn politici komen luisteren te Malperthuis naar vragen van
diverse buurtnetwerken. We hebben hier kort uitgelegd wat er ter sprake kwam, helaas is er nog
weinig feedback na deze vergadering gekomen vanuit de politieke partijen. Wij willen dus GEEN
verlengstuk zijn van de gemeente. Er waren die avond raadsleden aanwezig. Er komt zeker een
vervolg.
***politiek in de buurt: op 22-11 zijn Mattie Boonen en Theo Coolen daar geweest. We gaven aan
dat Tenders niet werken, we willen terug naar een fatsoenlijk budget, ipv steeds een aanvraag in te
moeten dienen. Een papieren versie van een wijkblad zou ook elders weer worden ingevoerd. En
blijkbaar zou Wijckerveld de armste buurt van Maastricht zijn. Ergens zou nog €50.000
rondzwerven voor de buurtnetwerken.

***Anja heeft ons een evaluatie van het speeddaten gegeven. De uitslag was zeer positief en werd
veel span/veerkracht getoond voor een vervolg. Het was zeker voor herhaling vatbaar en dit zal
ook komen. Anja zale eventueel nog wat aanvullingen bijvoegen.
***Mattie Boonen is inmiddels al jaren bezig met voedsel verdeling, welke hij binnenkrijgt van
medebewoners, en gedoneerd worden aan minder bedeelden. Ook dit jaar gaat hij onvermindert
verder. Je kunt bij hem lang houdbaar voedsel, en eventueel kledij/speelgoed bezorgen. Dit zal
zeker op goede plaatsen terechtkomen.
***wat verder op ter tafel kwam:
*Anja had een mail gestuurd en ging hier nog op in.
*Nic Pepels kwam met verdere info over Zouwdalveste. We willen graag meehelpen/duwen, maar
er zullen toch echt mensen vanuit de buurt zich hiervoor sterk moeten maken. Buurtnetwerk is
geen stichting die problemen aanhoort en ze dan zelfstandig gaat oplossen, wij zijn er om
problemen die binnenkomen, doorgeven, en ons sterk maken om hier aan mee te helpen dit tot
een goed eind te laten komen.
***de volgende vergadering staat gepland op maandag 29 januari om 19:30u. tot nader bericht is
dit bij Trajekt in het CMM.
Notulen opgesteld door:
Ger Bovenberg

