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

Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 26 maart 2018 jl.
Aanwezig :

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

Afgemeld :
Voorzitter :
Notulist :
Besluiten :

1. De notulen van de vergadering van 26 februari 2018 worden goedgekeurd. De nieuwe manier van
verslaglegging wordt meteen als leidraad gebruikt om de actiepunten door te nemen.
“NPe” uit de besluitenlijst moet “Nic Pepels” zijn.
2. De eerder genomen besluiten blijven van kracht en worden bij deze verder aangevuld en waar nodig
aangepast.
3. Actiepunten-bespreking :
o

De actiepunten waarbij “Klaar” staat zijn naar behoren uitgevoerd en dus afgehandeld.

o

Actiepunten 1802-08 en 1802-09 moeten nog worden afgehandeld. Actiepunt 1803-01 is daarvoor
erbij gekomen.

o

Actiepunt 1802-12 kwam per ongeluk 2x voor. Het eerste 1802-12 behoud dat nummer, de
volgende actiepunten 1802-12 (tweede exemplaar) t/m 1802-19 zijn omgenummerd naar 1802-13
t/m 1802-20.

Na hernummering :
o

Actiepunt 1802-12 krijgt een staartje in nieuw actiepunt 1803-02. De snelheid van de kabelkrant
bij opstarten is erg traag, daarom wordt verzocht de oude kabelkrant-methodiek in ere te
herstellen.

o

Actiepunt 1802-13 is teruggetrokken. Dit actiepunt berustte op een misverstand dat De Ruwaard
via een apart buurtbewonersinitiatief zou moeten worden gefinancierd. Er worden andere
financiële middelen ingezet. Het bijbehorende actiepunt 1802-14 staat wel nog open. Een overleg
hierover staat gepland op a.s. woensdag (28 maart 2018).

o

Actiepunt 1802-17 zal a.s. donderdag (29 maart 2018) worden uitgevoerd. Chris en Arie zullen
present zijn.

o

De deelname aan de braderie op 3 juni is besproken en bevestigd. Het bijbehorende actiepunt
1802-18 staat nog open.

o

Bij actiepunt 1802-19 biedt het Veilige Buurten Team tevens ondersteuning. Niet Rita van LooBeckers maar Thei Coolen is hierbij betrokken.
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o

De verkeerssituatie zoals vermeld in actiepunt 1802-20 zal worden gehandhaafd en definitief
worden gemaakt. De wegbebording wordt waar nodig gecorrigeerd.

o

Alle actiepunten die klaar zijn of niet van toepassing zijn worden in de volgende notulen niet meer
meegenomen. Dit behoort vanaf nu ook tot de werkwijze bij de notulen.

4. Het klusteam-spreekuur zal iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 u. plaatshebben in de ruimte van
het Sociaal Team. Het klusteam is daarnaast ook per e-mail of Facebook bereikbaar. Bij klussen worden
uitsluitend materiaalkosten in rekening gebracht.
5. De eerstvolgende vergadering zal zijn 30 april a.s. in het zaaltje van Trajekt op de 1e etage van het CMM.
6. In de maanden juli en december zullen geen buurtnetwerkvergaderingen gehouden worden.
7. De communicatie binnen de werkgroepen zal worden verbeterd zodat werkgroep-leden zich niet meer al
dan niet terecht buitengesloten voelen.
8. Willy van Gelooven zal zich inzetten voor het terugkeren van het in actiepunt 1803-08 genoemde
kunstwerk in de wijk.
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

Klaar

1802-02

Voor de vergaderdata voor heel 2018 een zaal reserveren.

1802-03
1802-04

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 /
Anja Schulpen
Guido Herben /
Anja Schulpen

Klaar
Klaar

Vrijwilligers

Klaar

Guido Herben

Klaar

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

Guido Herben

Klaar

Nic Pepels

Klaar

Theo Reintjens

Open

Theo Reintjens

Open

Guido Herben

Klaar

1802-11

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.
Enquête maken aangaande de buurt (idee Willy van Gelooven)

Open

1802-12

Kabelkrant-uitleg op eerste pagina kabelkrant uitbreiden.

Buurtnetwerk
Werkgroep
Digitale
Communicatie
Werkgroep De
Ruwaard
Werkgroep De
Ruwaard
Werkgroep
Digitale
Communicatie

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

1802-13
1802-14
1802-15

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.
Nieuwe Universiteit-met-de-buurt-flyers op de website zetten.
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1802-16

Deelname aan NL Doet op 9 en 10 maart…?

1802-17

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

1802-18

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

1802-19
1802-20
1803-01
1803-02

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.
Beleidsplan herzien, waarna actiepunten 1802-08 en 1802-09 kunnen
worden uitgevoerd.
Kabelkrant-opstartsnelheid herstellen middels terugzetten oude
methodiek met de nieuwe pagina’s.

1803-03

Wijk-overkoepelende samenwerken in diensten voor bewoners

1803-04

Bij wijze van contactpunt voor de buurt in principe op de
donderdagochtenden Trajekt & Buurtnetwerk-vertegenwoordiging
aanwezig in de ruimte van het Sociaal Team.

1803-05

Bezoeken Yoga-college “Universiteit met de buurt” op 11 april in CMM.

1803-06

Het Veilige Buurten Team zal de Banruwe bezoeken op uitnodiging.

1803-07

Drie vergaderingsdeelnemers zullen meedoen aan het
kwaliteitsbelevingsonderzoek van Trajekt en dit terugkoppelen aan
Anja.

1803-08

Het grote ronde kunstwerk van en in Malberg, momenteel in de
gemeente-opslag nabij de Arrestruwe, dient terug te keren in Malberg.

NB : De notulen worden niet meer verstrekt tijdens de vergadering.
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Anja Schulpen
Arie
Krijgsman/
Anja Schulpen
Buurtnetwerk /
Anja Schulpen

Klaar
Open
Open

Anja Schulpen /
Thei Coolen

Klaar

Anja Schulpen

Klaar

Buurtnetwerk

Nieuw

Guido Herben

Nieuw

Anja Schulpen /
Thei Coolen
Anja Schulpen /
Elianne
Herben-Straat
Iedereen /
Sanne Raap
Veilige Buurten
Team /
Bewoners
Banruwe
Theo Reintjens
/ Willy van
Gelooven /
Kitty
Lathouwers
Willy van
Gelooven

Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw

Nieuw

Nieuw

