BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Actie- en besluitenlijst uit de vorige maandelijkse vergadering

Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 26 februari 2018 jl.
Aanwezig :
Afgemeld :
Voorzitter :
Notulist :

Ger Bovenberg, Thei Coolen, Mattie Boonen, Rita van Loo-Beckers, Elly Hollanders, Nic Pepels, Willy
van Gelooven, Anja Amersfort-Schulpen, Guido Herben, Elianne Herben-Straat, Arie Krijgsman,
Jacqueline Bartelds, Theo Reintjens, Sanne Raap.
Armand Vliegen, Nettie Eerens-Emons, Corry Kreté, Joery Bergers, Gaston Garnier, Kitty
Lathouwers, Pina Ramondino.
Stichtingsvoorzitter Elianne Herben-Straat
Guido Herben

Besluiten :
1. De notulen van de vergadering van 29 januari 2018 worden met minimale aanmerkingen goedgekeurd. De
vergadering dankt Ger Bovenberg voor het notuleren van de vorige vergadering.
2. Het nieuwe type vergaderverslag is vanaf nu in gebruik. Dit is op de manier zoals jullie deze nu lezen. Er is
dus alleen nog sprake van aanwezig/afwezig, besluiten en actiepunten. Het volgnummer van de
actiepunten is opgebouwd uit drie delen. Beginnend met de twee laatste 2 cijfers van het jaartal, daar aan
vast de twee cijfers van de maand en dan gekoppeld met een minteken het volgnummer binnen deze
maand. Zo is bijvoorbeeld volgnummer 1802-01 actiepunt nr. 1 van februari 2018.
Deze verslagleggingsmanier is ook naar aanleiding van vragen door o.a. Jacqueline Bartelds, maar stond al
op de planning, heringevoerd.
Deze manier van verslaglegging behoudt maandelijks de vaste besluiten tenzij ze wijzigen èn bevat
daarnaast elke keer de nog openstaande en nèt afgehandelde actiepunten.
Zo kan iedereen iedere keer zien of èn hoe lang er nog oude actiepunten zijn blijven liggen.
3. De openbare buurtvergadering vindt op dezelfde manier als het voormalig buurtplatform maandelijks
plaats op de laatste maandag van de maand, uitgezonderd juli en december. Voor 2018 volgen dus nog 26
maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober en 26 november als vergaderdata.
4. De vergaderingen vinden, tenzij anders vermeld, altijd plaats in het zaaltje van Trajekt op de 1e etage van
het Centre Manjefiek Malberg (CMM).
5. Aan het verzoek betreffende de “inclusie” (de gemeente wil alle lagen van de bevolking samen brengen
middels het uitbrengen van een speciale nieuwe website. Dit noemen zij “inclusie”) van 8 maart a.s. geven
wij geen gehoor. Er gaat niemand namens ons buurtnetwerk.
6. Susan Sosef van RTV Maastricht vraagt of er 6 markante bewoners vanuit Malberg iets willen zeggen in een
radioprogramma dat volgende week dinsdag (5 maart) live zal worden uitgezonden op zowel radio als
televisie. Er wordt door Elianne Herben-Straat contact opgenomen met haar om na te gaan wat hiervan de
bedoeling is. Ook zal, indien van toepassing, Elianne Herben-Straat enkele buurtbewoners voordragen om
aan deze radio/televisie-uitzending deel te nemen.
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7. Deelnemers aan de vergadering zullen, waar van toepassing, media-aanvragen doorzeten richting het
bestuur van de Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg. Dit naar aanleiding van de poging van RTV
Maastricht om mensen uit Malberg – zoals onze betrokken buurtbewoners Jacqueline Bartelds, Guido
Herben, Mattie Boonen, Theo Reintjens en anderen – te dwingen aan hun verzoeken te voldoen.
8. NPe zal 7 maart zijn betoog mogen doen nadat de gemeente eerst aan het woord komt. NPe’s zienswijze zal
dan mede ondertekend kunnen worden.
9. 7 maart is een informatie-avond waarbij niet genotuleerd zal worden.
10. Guido Herben zal op 7 maart de zienswijze (zie ook de actiepunten) van het Stichtingsbestuur presenteren
aan de dan aanwezigen en zal namens het buurtnetwerk deze zienswijze vorm geven.
11. Het officiële (en dus formele) bestuur van Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg bestaat sinds 30
januari jl. wat betreft dagelijks bestuur uit Elianne Herben-Straat (voorzitter), Mattie Boonen (secretaris),
Theo Reintjens (penningmeester). Het bestuur is verder aangevuld met algemeen bestuurslid Guido
Herben.
12. De Werkgroep Communicatie, al bestaand voordat het inmiddels officiële buurtnetwerk werd opgericht,
heet vanaf nu Werkgroep Digitale Communicatie.
13. De kabelkrant op de site www.VeerZienMalberg.nl zal worden uitgebreid met een beknopte uitleg op de
startpagina daarvan. Dit is echter geen taak van het buurtnetwerk maar van de redactie en/of
websitebeheerder van de site namens de Werkgroep Digitale Communicatie.
14. De aanspreekpunten van de Werkgroep De Ruwaard, het terug te keren wijkblad, zullen, zoals reeds eerder
vermeld, Elly Hollanders en Nettie Eerens-Emons zijn.
15. Corry Kreté, permanent afgemeld, wenst wèl geïnformeerd te blijven. Dit geldt ook voor de overige
afgemelden met uitzondering van Nico Goubet en Nolly Appelhof.
16. Nico Goubet (overgenomen uit eerdere besluitenlijst) is en blijft de beheerder van de eigendommen van
het buurtnetwerk (de voormalige eigendommen van het buurtplatform) welke in de winkelcentrum-kelder
zijn opgeslagen.
17. De Ruwaard zou volgens Ger Bovenberg kunnen worden gemaakt voor €475,= per uitgave inclusief btw,
echter exclusief bezorging deur aan deur en zal in het begin verschijnen in een oplage van 2500
exemplaren.
18. Het buurtnetwerk zal zich op de braderie van 3 juni a.s. óók presenteren.
19. Er is formele toestemming voor het gebruiken van afbeeldingen en andere weergaven van de door Guido
Geelen ontworpen beelden t.b.v. het buurtnetwerk, de website, De Ruwaard en, als ze dat wensen, CV De
Mallebergers. Guido Geelen zelf heeft formeel deze toestemming verleend.
20. Met het overdragen van de bestuurshamer heeft Willy van Gelooven (voorzitter voormalig buurtplatform)
definitief het stokje overgedragen aan Elianne Herben-Straat (voorzitter buurtnetwerk).
21. De eerstvolgende vergadering zal zijn 26 maart a.s. in het zaaltje van Trajekt op de 1e etage van het CMM.
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Actiepunten :
Volgnr.

Wat

Wie

Status

1802-01

Nieuwe type vergaderverslag, zoals maanden geleden aangekondigd,
vanaf deze vergadering gebruiken in plaats van het andere type notulen.

Guido Herben

Nieuw

1802-02

Voor de vergaderdata voor heel 2018 een zaal reserveren.

1802-03
1802-04
1802-05
1802-06
1802-07
1802-08
1802-09
1802-10

Flyers maken voor overleg 7 maart 2018 a.s. aangaande het
ontwerpbestemmingsplan Maastricht Noord-West.
Flyers uit punt 1802-03 verspreiden onder o.a. de bewoners rond het
Recessenplein.
Volkstuinvereniging uitnodigen voor het overleg van 7 maart a.s.

Guido Herben

Nieuw

Zienswijze namens het buurtnetwerk maken.
Eigen zienswijze naar het stichtingsbestuur van het buurtnetwerk
sturen.
Het beleidsplan laten ondertekenen door meerdere buurtbewoners.

Guido Herben

Nieuw

Nic Pepels

Nieuw

Theo Reintjens

Nieuw

Het beleidsplan naar de gemeente sturen na actiepunt 1802-08.
Media uitnodigen (RTV Maastricht, L1, Dagblad De Limburger en Via
Maastricht) voor de bijeenkomst van 7 maart a.s.

Theo Reintjens

Nieuw

Guido Herben

Nieuw

1802-12

Kabelkrant-uitleg op eerste pagina kabelkrant uitbreiden.
Anja Schulpen : De Werkgroep De Ruwaard zal een eigen
buurtbewonersinitiatief moeten indienen om gelden te werven.
Een offerte en kostenraming aanleveren wat betreft de kosten van De
Ruwaard per uitgave voor 2500 huishoudens.

1802-14

Nieuwe Universiteit-met-de-buurt-flyers op de website zetten.

1802-15

Deelname aan NL Doet op 9 en 10 maart…?

1802-16

Het klusteam presenteert zich bij het sociaal team op de begane grond
van het CMM op donderdag 29 maart a.s.

1802-17

Zichtbaar deelnemen aan de braderie op 3 juni a.s.

1802-18
1802-19

Nieuw
Nieuw

Enquête maken aangaande de buurt (idee Willy van Gelooven)

1802-13

Nieuw

Vrijwilligers

1802-11

1802-12

Guido Herben /
Anja Schulpen
Guido Herben /
Anja Schulpen

Ondersteuning van het “pitchen” door Pep Peperkamp van “Vraog miech
mer” met zichtbaarheid middels stickertjes voor de buurt-/straat-/flatbinding op 9 maart a.s. bij de gemeente Maastricht.
22 maart a.s. vindt er een evaluatie van de verkeerssituatie rond de
school plaats. Betrokkenen uitgenodigen.

NB : De notulen worden niet meer verstrekt tijdens de vergadering.
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Nader te
bepalen
Werkgroep
Digitale
Communicatie
Werkgroep De
Ruwaard
Werkgroep De
Ruwaard
Werkgroep
Digitale
Communicatie
Anja Schulpen
Arie
Krijgsman/
Anja Schulpen
Buurtnetwerk/
Anja Schulpen

Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw

Anja Schulpen /
Rita Beckers

Nieuw

Anja Schulpen

Nieuw

