BuurtNetwerk VeerZienMalberg
Notulen 29-01-2018

*** de notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd
*** Nic Pepels krijgt het woord, en haalt de staatscourant boven, met briefdatum 25-01-2018
Hij geeft uitleg over de stand van zaken, en vraagt hoe het buurtnetwerk er tegenover staat.
Er zal worden gekeken naar de te volgen stappen. Men wil zowel een ambtenaar(liefst minimal 2)
en de pers uitnodigen. Guido zal dit aanpakken, Theo neemt contact op met een reporter.
De deadline voor reactie is 08-03-2018, voor die tijd moet dit gebeurd zijn.
*** de stand van zaken betreffende de formatie van het buurtnetwerk geeft volgende uitslag.
Er zal een aanpassing plaatsvinden in de bestuursformatie. Huidige stand: Elianne blijft voorzitter,
Theo wordt penningmeester(in de plaats van Ger), en Mattie zal de taak van secretaris overnemen
van Theo. Ger geeft uitleg over het hoe en waarom.
Dinsdag 30-01-2018 is de afspraak bij de notaris, daar worden de statuten bekrachtigd. Aansluitend
zal een rekening geopend worden, zodat het resterend bij Trajekt geparkeerd geld op die rekening zal
komen.
*** over de terugkoppeling met werkgroep communicatie zal Guido contact opnemen met Remco van
de Pietenclub. Er wordt verder ook gekeken naar een cursus delegeren voor het bestuur aangaande de
digitale versie.
De papieren versie (De Ruwaard) zal nog verdergezet worden, Guido heeft de intentie om dit uit te
werken, Ger heeft wel nog afspraak gemaakt om op woensdag 31-01 samen te komen met Nettie/Elly
en Pina. Jacqueline zal zich vanaf dat moment aansluiten, en ook Mattie wil hieraan meewerken,
waar nodig en mogelijk.
*** Sanne Raap heft zich afgemeld voor de vergadering, dus er is geen update. Op de website blijft
wel de nieuwe data doorkomen.
*** Anja geeft informatie over Trajekt; ze is bv op zoek naar vrijwilligers die op dinsdagmorgen
aanwezig kunnen zijn als gastpersoon. Die ochtend is het sociaal team aanwezig, en dan zou het fijn
zijn wanneer iemand de bezoekers kan ontvangen (onthaal en koffie)
Ze laat ook weten dat we gaan kijken of Trajekt wellicht samen met sociaal team en anderen willen
meedoen met de bewonerscommissie Malberg van Servatius, om een gezamenlijke kraam(kraampjes)
te nemen. Dit komt beter over dan apart aan een kraampje staan, waar iedereen aan voorbijgaat.
De komende vergadering zal dit een agendapunt worden.
Het AZC te Malberg gaat definitief dicht per 31-05-2018. Wanneer de sloop begint is nog niet bekend.
Op 22-03-2018 is er een evaluatie mbt verkeerssituatie Schildruwe.
Er bestaan inmiddels 3 app groepen om je straat(paar straten) veiliger te krijgen. Eentje ervan loopt
al via Mariska Spee.
***verder komt er nog ter sprake dat er 4 nieuwe AED apparaten zijn gekomen, Rita geeft hier wat
uitleg over. Ze wil ook van overgebleven geld van het buurtplatform een cursus starten om mensen te
leren hoe een AED te moeten bedienen.
***rondvraag: Jacqueline bedankt voor de fijne avond en wil graag bijdragen aan De Ruwaard. Thei
Coolen geeft aan om een artikel te leveren vanuit het sociaal team, en zal navraag doen over de
uitpuilende vuilnisbakjes. Men wil graag de opening verkleinen, om te voorkomen dat er zakken in
worden gedeponeerd.
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*** ten laatste een korte toespraak van Jacqueline over de volkstuintjes; Armand Vliegen heeft een
initiatief genomen om kleine tuintjes beschikbaar te stellen aan mensen met een minimum inkomen.
Dit wel onder bepaalde voorwaarden.
Er zijn nog lege tuinen, en dan kunnen die mensen er ook op verbouwen, en krijgen ze extra sociaal
contact.
Er wordt nog gekeken hoe dit gerealiseerd kan worden.
De voorzitter sluit de vergadering.
Mochten er fouten in de notulen staan, en/of aanpassingen nodig zijn, kan men dit altijd laten weten.

Notulen zijn opgesteld door:
Ger Bovenberg

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