BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering
met de openstaande actiepunten
Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 30 april 2018 jl.
Aanwezig :
Afgemeld :
Voorzitter :
Notulist :

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

Besluiten/Ter tafel gekomen zaken :
1. De notulen van de vergadering van 26 maart 2018 worden goedgekeurd.
2. Met de notulen worden alleen nog de openstaande actiepunten voorgelegd binnen deze vergadering.
3. De verkorte enquête zal 28 mei gepresenteerd worden en meegegeven zoals in het plan van aanpak is
vermeld. Een vervolgactie daarop zal een uitgebreidere enquête kunnen worden.
4. De kabelkrant is in oude luister hersteld en uitgebreid met nieuwe pagina’s.
5. De planning van De Ruwaard is dat er dit jaar 4 papieren edities zullen verschijnen, waarvan 1x voor de
vakantieperiode en 3x erna. A.s. woensdag volgt weer een werkgroep-overleg.
6. Sanne Raap doet een oproep om vooral op woensdag 9 mei bij het Universiteit-met-de-buurt-college over
dementie aanwezig te zijn.
7. Op 3 juni zullen (vermoedelijke samenstelling) gezamenlijk het buurtnetwerk, de Servatiusbewonerscommissie, het Klussenteam, het Sociaal team, Trajekt en Volkstuinenvereniging Maastricht zich
via een gezamenlijke marktkraam op de Braderie van Malberg presenteren.
8. Jacqueline Bartelds brengt het minima-project van de volkstuinenvereniging via het Elisabeth Strouvenfonds onder de aandacht.
9. Op vraag van Willy van Gelooven over het mogelijke groente- en fruit-overschot van de
volkstuinenvereniging antwoordt Jacqueline Bartelds dat dit in principe naar de buurtbistro gaat.
10. Jacqueline brengt verder ter sprake dat iedere zaterdag van 11 tot 12 uur de poort voor iedereen open is
bij de volkstuinenvereniging.
11. Voorts vraagt Jacqueline Bartelds om collectanten/lotenverkopers voor het Oranjefonds waarvan deels de
opbrengst voor de Volkstuinenvereniging is.
12. Rita van Loo-Beckers brengt “Loop met je dokter”, van zaterdag 29 september a.s. onder de aandacht.
Bij de deelname-kosten van € 25,= ziten o.a. een lunch èn 5 loten van € 5,= per lot inbegrepen.
13. Thei Coolen brengt een flyer over de groenvoorzieningen in Maastricht over een vergadering in Mariaberg
aan de orde. Thei zal samen met Mattie Boonen daarnaartoe gaan.
14. Elly Hollanders brengt de goede-doelen-actie Duckrace onder de aandacht.
15. Diverse personen prijzen de inzet van het klusteam.
16. Willy van Gelooven doet een oproep voor gereedschap voor de Stichting Wereldwijd Eckelrade.
17. Ook bij het klussenteam is gereedschap altijd welkom.
18. Nic Pepels brengt de diverse perikelen rond de zonneweide Lanakerveld ter sprake.
19. De eerstvolgende vergadering zal zijn 28 mei a.s. in de zaal boven de Malbergplein-ingang op de 1e etage
van het CMM.
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BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering
met de openstaande actiepunten
Actiepunten :
Volgnr.

Actiepunt-beschrijving

Wie

Status

1802-11

Enquête maken aangaande de buurt

Open

1802-18

Zichtbaar deelnemen aan de braderie op 3 juni a.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.

1803-06

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.

Buurtnetwerk
Buurtnetwerk /
Anja Schulpen
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Nieuw

Guido Herben

Nieuw

Buurtnetwerk /
Wijkagent

Nieuw

1803-08
1804-01
1804-02
1804-03
1804-04

Het grote ronde kunstwerk van en in Malberg, momenteel in de
gemeente-opslag nabij de Arrestruwe, dient terug te keren in Malberg.
Goedgekeurde plan van aanpak naar de gemeente sturen
Enquête kopiëren en verspreiden
De briefhoofden zullen worden uitgebreid met het secretariaats-06nummer.
Whatsapp-buurtpreventie-bebording informatiebehoefte

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

