BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering
met de openstaande actiepunten
Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 25 juni 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. Ingelast item : Humanitas Maastricht, kennismaking en korte uiteenzetting over hun project
“vriendschappelijk contact”. Zij zoeken samenwerking en vrijwilligers om eenzaamheid te doorbreken
door die vrijwilligers aan eenzamen te koppelen. Er wordt kort uitgelegd wat Humanitas verder doet en
wat de bedoeling is.
Op vraag van Humanitas wordt even kort door Anja Schulpen “Vraog miech mer”, het sticker-project
binnen een straat, toegelicht.
Verder brengt Anja naar voren dat er binnen Malberg belcirkels zijn en zouden moeten komen om o.a.
mensen uit de eenzaamheid te krijgen en te houden.
Tot slot van het onderwerp “Humanitas” brengt Anja het idee boven om in de ruimte van het sociaal team
wekelijks of bijna-wekelijks een dagdeel Humanitas, een dagdeel Toon Hermans Huis Maastricht, een
dagdeel buurtnetwerk enzovoorts samen met of apart van het Sociaal Team in de ruimte van het Sociaal
Team als aanspreekpunt aanwezig te zijn. Zie nieuw actiepunt 1806-02.
Willy van Gelooven vult nog even aan dat er ook al het “maatjesproject” is.
Overigens was er ooit een koffiehuis in Malberg.
2. De notulen van de vergadering van 28 mei 2018 worden goedgekeurd.
3. Nu al uit de buurtpeiling (die nog doorloopt tot eind september) komende hoofditems :
- Ratten- en vuilnisplaag
- Losliggende tegels
- Groenvoorziening of beter gezegd onkruidgroei.
4. In het kader van actiepunt 1803-08 overhandigt Willy van Gelooven een briefwisseling tussen hem en de
gemeente aan het buurtnetwerk-bestuur.
5. AZC-gebied (ingesloten tussen Taliënruwe, Malbergsingel, Reinaartsingel en Morgenruwe) : Woonpunt
heeft het idee zolang er nog geen woningbouw plaats vindt daar een natuurspeelgebied te ontwikkelen.
6. A.s. woensdag (27 juni) en vanavond tegelijk met deze vergadering vinden twee inloopbijeenkomsten
plaats in Centre Céramique aangaande de nieuwe omgevingswet. Sanne Raap gaat daar naar toe. Helaas
was inschrijving tevoren noodzakelijk. Dit was niet tijdig bij het buurtnetwerk noch het stichtingsbestuur
bekend.
7. Na de vakantieperiode zullen de studenten terugkoppeling over de groenvoorzienings-enquête (actiepunt
1805-01) geven. De enquête loopt nog.
8. Maandag 2 juli zullen de De Ruwaard-redactie samen met vrijwilligers het distributiecentrum (ruimte
Sociaal Team) bemensen vanaf 15:30 u. om van daaruit de bezorging van de 1e Ruwaard met inlegvel van
de jeugd- en kinder-activiteiten coördineren en uitvoeren. (Actiepunt 1806-04)
9. Ouderraad school : Op burendag zal de school open zijn.
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10. Theo Reintjens schaft namens het buurtnetwerk voor de buurt een gezamenlijke te gebruiken brievenbus
aan voor in de hal van het CMM. De brievenbussenzuil is helaas niet toegestaan. De receptie van Trajekt
draagt zorg over de post. Waar de brievenbus voor kan worden gebruikt zal met stickers worden
aangegeven.
11. Het buurtnetwerk zal zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande activiteiten.
12. De workshop over interviewen en informatie vergaren zal via Sanne Raap op donderdag 4 oktober van
19:30 tot 21:30 u. plaatshebben. Tevoren opsturen van vragenlijsten is wenselijk.
Deze workshop zal handelen over het maken en houden van enquêtes.
In november of december zou een vervolgworkshop “interviewen” kunnen volgen.
13. Invulling van bijeenkomsten-deelname vanuit de deelnemers aan/in het buurtnetwerk in het kader van
actiepunt 1805-09 moet goed worden door gegeven en gecoördineerd. Er wordt geopperd dat het bestuur
van het buurtnetwerk dit moet coördineren. Er wordt gekozen om iedereen via e-mail op de hoogte te
houden.
14. Aangaande “Plök d’n daag en loup”, het initiatief van Mariska Spee : Navraag geeft aan dat het openbaar
gebruik van de sintelbaan van Sportpark West niet meer als openbaar wordt beschouwd als dat een massa
mensen trekt.
15. Colleges van Universiteit met de buurt zullen vanaf nu meer op aanvraag plaats hebben.
Het eerstvolgende college is een “verdriet-college” in september. Datum volgt.
28 september zal een verdriet-concert plaats hebben in het Centre Manjefiek Malberg.
Een openbare repetitie is 29 juni al om 11:00 u.
16. Workshop AVG (de nieuwe privacy-wetgeving) volgt eind september.
17. De Pietenclub biedt haar excuses aan over de gang van zaken in 2017. Er zal bij vergaderingen hooguit een
delegatie van 2 personen aanwezig zijn. Kevin dan wel Joy zal Remco ondersteunen.
18. De eerstvolgende vergadering zal zijn 27 augustus a.s. in de zaal van Trajekt op de 1e etage van het CMM.
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Actiepunten :
Volgnr.

Actiepunt-beschrijving

Wie

Status

1803-06

Het Veilige Buurten Team zal de Banruwe bezoeken op uitnodiging.

Bewoners
Banruwe

Open

Willy van
Gelooven

Open

1803-08
1805-01
1805-02
1805-03
1805-09
1806-01

Het grote ronde kunstwerk van en in Malberg, momenteel buiten voor
een gemeente-gebouw 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.
Deze zal verschijnen in de week van 2 t/m 6 juli.
Bezorgers gezocht voor de nieuwe Ruwaard
Procedure bepalen over hoe en wat met deelname maandelijkse
buurtnetwerkvergaderingsdeelnemers aan andere bijeenkomsten.
Verbinding met Humanitas op de website (zowel kabelkrant als register)

Enquête-team
studenten
Werkgroep
De Ruwaard
Iedereen
Buurtnetwerk

Open
Open
Open
Open

Werkgroep
Digitale
Communicatie

Nieuw

Anja Schulpen

Nieuw
Nieuw

1806-03

In schema brengen en coördineren gebruik ruimte Sociaal Team voor
meerdere aanspreekpunten.
Terugkoppeling omgevingswetbijeenkomst 25 en/of 27 juni jl.

1806-04

Bezorgafspraken 2 juli a.s. 15:30 u. in ruimte Sociaal team

1806-05

De brievenbus voor de buurt aanschaffen

Sanne Raap
Werkgroep
De Ruwaard
Buurtnetwerk

1806-06

Workshop Enquêtes coördineren voor 4 oktober a.s.

Sanne Raap

Nieuw

1806-07

Workshop Interviewen coördineren voor november/december 2018

Sanne Raap

Nieuw

1806-08

Workshop AVG coördineren voor eind september

Anja Schulpen

Nieuw

1806-02

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