BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering
met de openstaande actiepunten
Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 27 augustus 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 25 juni 2018 worden goedgekeurd.
2. De diverse in de tussentijd afgehandelde actiepunten aangaande de brievenbus, De Ruwaard en websiteaanpassingen zijn deze vergadering snel afgevinkt. Ook zijn er actiepunten die buiten de verantwoording
van het buurtnetwerk vallen geschrapt.
3. In het kader van de zaken rond Malberg qua bestemmingsplannen en de nieuwe omgevingswet doet Nic
Pepels nog zijn relaas. Méér dan 20 andere wetten gaan met de nieuwe omgevingswet vervallen. Reacties
n.a.v. de twee gehouden sessies hierover in het Centre Céramique worden momenteel verzameld. In nog te
plannen vervolgsessies zal er weer spreektijd zijn. Zoals de plannen nu liggen worden de burgers nog
minder gehoord en dus wordt wéér het element van burgerinspraak kapot gemaakt. Daarnaast meent ook
nog ‘ns de gemeente Maastricht nog een aparte verordening vanuit Burgemeester & Wethouders erbij te
moeten hebben.
Ook meldt Nic zijn zorgen aangaande de Zonneweide (zonnepanelen op de akkervelden), het in 2008 door
toenmalig wethouder Wim Hazeu tegen alle regels in aangelegde betonpad, het tegen alle milieu- en
omgevings-wetten ingaande Zouwdal-fietspad, de vernieling van het historisch belangrijke Zouwdalgebied
(belangrijk i.v.m. Neanderthaler-nederzetting, de Belvedèremens-nederzetting, de 80-jarige oorlog en
meer), de vernieling van de Holle Lanakerweg (méér dan 1000 jaar oud!) en een brief uit 2012 over het
herstel van het bestaande pad. Zijn grote zorgen zijn natuurvernieling en geluidsoverlast van de aan te
leggen Belgische industrieën.
Joeri vraagt : Wij zijn geen direct belanghebbenden, dus waarom geen petitie?
4. Joeri Bergers reikt verenigingen en stichtingen de hand die met de nieuwe privacywetgeving (in Nederland
AVG, wereldwijd GDPR) worstelen. De Maastrichtse Verkennersband heeft haar gegevens reeds beveiligd.
Wellicht kan hij Anja helpen bij de workshop?
5. De mobiele ontmoetingsplek zal donderdag 30 augustus op het Malbergplein staan met van 13:00-15:00 u.
de wethouder Mara de Graaf-van Haasen. Zij heeft als taakgebieden WMO, Welzijn, Gezondheid, Diversiteit,
Vluchtelingen en Inburgering.
6. 15 november zal er weer een Maatschappelijke Beursvloer worden gehouden.
7. Vandaag (27/8) is er een informatie- en adviesronde geweest t.b.v. de wijk Malberg. Een smoelenboek en
sociale kaart volgt.
8. Schoolproject “Vreedzame school”, een methode hoe met elkaar om te gaan, wordt vanuit het Kindcentrum
Manjefiek uitgevoerd.
9. De gevonden dode meneer in het flatgebouw boven Friture De Singel betrof een vereenzaamde man. Triest
dat we toch nog dit soort situaties hebben. Woonpunt is met sociaal beheer naderhand huis aan huis bij de
buren geweest. Een belcirkel had wellicht dit soort voorvallen kunnen voorkomen.
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10. “In de toekomst is 80 het nieuwe 65” kopt de krant volgens Nic Pepels. Een kreet waarmee we nu weinig
kunnen. Wat de krant meent te duiden is dat we uiteindelijk pas met 80 jaar als oudere bestempeld gaan
worden…
11. Joeri verhaalt over de bouwvorderingen aan de Arrestruwe/Malbergsingel wat betreft de Maastrichtse
Verkennerband. De verwachting is dat er nog dit jaar de 1e repetitie in het verbouwde pand kan worden
gehouden. Eventuele verhuur van de multifunctionele ruimte zal wellicht op ongebruikte tijden vanaf
medio 2020 mogelijk worden. Helaas is er géén horeca-bestemming noch vergunning voor het pand.
12. Rattenplaag Carolijnruwe en Florijnruwe zal worden aangekaart door het Veilige Buurten Team i.s.m. Rita
van Loo-Beckers en een aantal betrokken buurtbewoners.
13. Het losliggende-tegels-verhaal aan het winkelcentrum Malbergplein wordt steeds erger. Nu ook nog ‘ns
verergerd door een vrachtwagen bij de Aldi aan de parkeerpleinzijde. Is er een onderhoudsplan bij de
gemeente voor het winkelcentrum-terrein? Met de Maastricht Meld-app voor smartphones had dit kunnen
worden gemeld. Ook punt 14 had op deze wijze kunnen worden gemeld.
14. De groenvoorziening in Malberg is, volgens de gemeente, prima. Dit wagen wij als ervaringsdeskundigen te
betwisten tenzij de gemeente het welig tierende onkruid als groenvoorziening bestempelt.
15. De laatste 2000 euro “Dousberg”-groenonderhoud zijn reeds binnen. Op de Dousberg worden 157 bomen
gekapt ten behoeve van verdere uitbreiding van het vakantiepark.
16. De eerstvolgende vergadering zal zijn 24 september a.s. in de kleine zaal boven de ingang op de 1e etage
van het CMM.
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Actiepunten :
Volgnr.

Actiepunt-beschrijving

Wie

1803-08

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

1805-01

De studenten zullen een terugkoppeling van hun groenvoorzieningsenquête aan het buurtnetwerk doen toekomen

Willy van
Gelooven /
Buurtnetwerk
Enquête-team
studenten /
Sanne Raap

1806-02

In schema brengen en coördineren gebruik ruimte Sociaal Team voor
meerdere aanspreekpunten.

1806-03

Terugkoppeling omgevingswetbijeenkomst 25 en/of 27 juni jl.

1806-06

Workshop Enquêtes coördineren voor 4 oktober a.s.

Sanne Raap /
Nic Pepels
Sanne Raap

1806-07

Workshop Interviewen coördineren voor november/december 2018

Sanne Raap

Open

1806-08

Workshop AVG coördineren voor eind september

Anja Schulpen

Open

1808-01

Brochure maken over het buurtnetwerk

Guido Herben

Nieuw

1808-02

Parkeerbeleid Maastricht ➔ Mailen naar anderen
Burendag : Mobiele ontmoetingsplek op 22 september eerst op
Recessenplein en daarna Vendelplein…

Buurtnetwerk

Nieuw

Buurtnetwerk

Nieuw

1808-03

Anja Schulpen

Status
Open
Open

Open
Open
Open

1808-04

Bezwaarschrift Nic Pepels op site zetten.

1808-05

Toestemming vragen voor 1808-05 aan betrokken
Volkstuinenvereniging Maastricht

1808-06

Vraag digitale editie De Ruwaard

1808-07

Informatie over Maatschappelijke Beursvloer

Werkgroep
Digitale
Communicatie
Jacquelien
Bartelds
Werkgroep De
Ruwaard
Anja Schulpen

1808-08

Sociale kaart met smoelenboek

Anja Schulpen

Nieuw

1808-09

Belcirkels

Nieuw

1808-10

Rattenplaag Carolijnruwe/Florijnruwe

1808-11

Onderhoudsplan gemeente betreffende winkelcentrum-plein
Uitleg over hoe een klacht over o.a. de omgeving bij de gemeente kan
worden neergelegd.

Anja Schulpen
Veilige Buurten
Team / Rita van
Loo-Beckers
?
Anja Schulpen

Nieuw

1808-12

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

Nieuw
Nieuw

