BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering
met de openstaande actiepunten
Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 28 mei 2018 jl.
Aanwezig :

AVG-wetgeving : Van site-versie van de notulen verwijderd.

Afgemeld :

AVG-wetgeving : Van site-versie van de notulen verwijderd.

Voorzitter :
Notulist :

Elianne Herben-Straat
Guido Herben

Besluiten/Ter tafel gekomen zaken :
1. De notulen van de vergadering van 30 april 2018 worden goedgekeurd met dien verstande dat het punt
over Volkstuinenvereniging Maastricht de volgende correctie krijgt volgens Jacquelien Bartelds :
Het zit zo: de deelnemers van het minimaprojekt verplichten zich via een contract er toe om 10% van hun
opbrengst aan de buurtbistro te geven.
De achterliggende gedachte is dat zij de pacht niet hoeven te betalen, het lidmaatschap van devereniging ook
niet en het gereedschap in bruikleen krijgen. Door die 10% opbrengst aan de buurtbistro te geven, doet ken wat
terug. Wat ook de eigenwaarde ten goede kan komen.
2. De verkorte enquête (beter gezegd de buurtpeiling) is 28 mei gepresenteerd en meegegeven zoals
afgesproken. Deze enquête loopt nog door tot eind september 2018.
3. Sanne Raap roept op om vooral op woensdag 20 juni bij het Universiteit-met-de-buurt-college over “Hoe
vrijt Limburg?” aanwezig te zijn en nodigt geïnteresseerden uit ook bij de Universiteitsraad daaraan
voorafgaand aanwezig te zijn. Aanmelden bij Sanne zeer gewenst.
4. Op 3 juni zullen gezamenlijk het buurtnetwerk, de Servatius-bewonerscommissie, het Klussenteam, het
Sociaal team, Trajekt èn Volkstuinenvereniging Maastricht één marktkraam op de Braderie van Malberg
bemensen. Er is helder besproken wie wat doet, binnen en buiten de vergadering.
5. De donderdagochtend-aanwezigheid in de ruimte van het Sociaal Team is op vrijwillige basis.
Als aanvulling hierop wordt door Anja het idee geopperd een brievenbussenzuil te regelen.
6. Het goedgekeurde plan van aanpak is gestuurd naar de gemeente.
7. De Werkgroep Digitale Communicatie heeft haar apparatuur aangeschaft.
8. Aan de Papyrussingel is een nieuwe voorziening van stichting Radar gekomen of in wording.
9. De Ruwaard zal 2x worden bezorgd bij alle bewoners van Malberg, met uitzondering van de nee-neebestickerde brievenbussen. De daarop volgende edities uitsluitend op aanvraag.
De Ruwaard bestaat standaard uit 20 kantjes A5 waarvan de kaft 4 kantjes beslaat.
De Ruwaard bevat behalve mededelingen en informatie ook nog mopjes, recepten en wistjedatjes e.d.
10. 28 september zal een theaterproject in het CMM plaatshebben, het zogenaamde “Verdrietproject”.
11. 19 september zal een Verdrietcollege plaatshebben.
12. De privacywetgeving AVG (internationaal gezien GDPR) is toegelicht aan de vergaderingsdeelnemers.
Er zal zorgvuldig naar de letter van de wet met de persoonsgegevens van iedereen worden omgegaan.
13. Volkstuinenvereniging Maastricht vraagt en krijgt toestemming voor het gebruik van het meubilair dat
door het voormalige Buurtplatform Malberg is overgedragen aan het buurtnetwerk en onder beheer is van
Nico Goubet. Dit is ten behoeve van hun open dag van 1 juli a.s.
14. Vergaderingen en andere bijeenkomsten die van toepassing zijn zullen door het buurtnetwerk aan de
vergaderingsdeelnemers vanaf nu worden kenbaar gemaakt.
15. De eerstvolgende vergadering zal zijn 25 juni a.s. in de zaal van Trajekt op de 1e etage van het CMM.
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Actiepunten :
Volgnr.

Actiepunt-beschrijving

1802-18

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

1803-06

Het Veilige Buurten Team zal de Banruwe bezoeken op uitnodiging.

1803-07
1803-08
1805-01
1805-02
1805-03
1805-04
1805-05
1805-06
1805-07

Wie

De vergaderingsdeelnemers zullen meedoen aan het
kwaliteitsbelevingsonderzoek van Trajekt en dit terugkoppelen aan
Anja.
Het grote ronde kunstwerk van en in Malberg, momenteel in de
gemeente-opslag nabij de Arrestruwe, dient terug te keren in Malberg.
De studenten zullen een terugkoppeling van hun groenvoorzieningsenquête aan het buurtnetwerk doen toekomen
De eerste nieuwe Ruwaard zal gepresenteerd worden. \
Streefdatum 12 juli a.s.
Bezorgers gezocht voor de nieuwe Ruwaard
Brievenbussenzuil in de hal van het CMM regelen.
Op verzoek van de vergadering de financiële stand van zaken van het
buurtnetwerk toelichten
Inventariseren behoefte en inregelen workshops over interviewen en
informatievergaring.
Deelnemen aan de Universiteitsraad (opgeven bij Sanne Raap).

1805-08

Website Maastricht over “mijngroen” in het website-register opnemen.
(Is https://www.groen-maastricht.com/mijngroen.html).

1805-09

Procedure bepalen over hoe en wat met deelname maandelijkse
buurtnetwerkvergaderingsdeelnemers aan andere bijeenkomsten.

NB : De notulen worden niet meer verstrekt tijdens de vergadering.
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Buurtnetwerk /
Anja Schulpen
Veilige Buurten
Team /
Bewoners
Banruwe
Anja Schulpen
Willy van
Gelooven
Enquête-team
studenten
Werkgroep De
Ruwaard
Iedereen

Status
Open
Open

Open
Open
Nieuw
Nieuw
Nieuw

Anja Schulpen

Nieuw

Theo Reintjens

Nieuw

Sanne Raap

Nieuw

Iedereen
Werkgroep
Digitale
Communicatie

Nieuw

Buurtnetwerk

Nieuw

Nieuw

