BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering
met de openstaande actiepunten
Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 29 oktober 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

Ter tafel gekomen zaken :
1. Om 19:35 u. opent, na wethouder Vivianne Heijnen en burgerraadslid Jef Raike te hebben verwelkomd, de
voorzitter de vergadering.
De wethouder stelt zich nog even kort voor.
2. De notulen van de vergadering van 24 september 2018 worden goedgekeurd met de volgende
opmerkingen :
• Wat er in punt 22 van de notulen stond blijft gehandhaafd : Guido Herben heeft inderdaad
toegezegd de Dizzy Chicks met een website-opbouw te willen ondersteunen. Dit echter niet vanuit
het stichtingsbestuur maar op persoonlijke titel.
• Nettie licht het niet vinden van de Meierruwe door nooddiensten en VOM-taxi’s nogmaals toe mede
t.b.v. de aanwezige wethouder. Behalve dat de Meierruwe niet wordt herkend zijn er ook
problemen met straten als Vendelplein, Malbergplein, Malbergsingel en Florijnruwe.
De wethouder tipt :
o Alle bekende gevallen van overheidsdienst-fouten Ambulance/Politie/Brandweer s.v.p.
centraal melden bij het bestuur van het BuurtNetwerk.
o VOM-taxi is wèl gemeentegeld maar géén gemeenteroutering.
o De gemeente kan wel iets doen aan de straatnaam- en info-borden.
Idee : Werkgroep Straatnaamverwijzingen.
Er meldt zich een 7-tal mensen voor deze werkgroep, te weten : Urbaan en Marianne Vanspauwen,
Nettie Eerens-Emons, Thei Coolen, Guido Herben, Anja Amersfort Schulpen en Rita van LooBeckers.
Nadat de werkgroep haar bevindingen samen heeft gesteld zal het Veilige Buurten Team erbij
worden opgeschakeld.
• Ten tijde van de vergadering heeft het COA nog geen AZC St.Pieter-bezoekdatums doorgegeven.
3. De actiepunten worden doorgelopen :
• Punt 1803-08 aangaande het kunstwerk : Waarom is er door de gemeente geen contact met Willy
van Gelooven opgenomen? Jeroen Vandooren is er nu mee bezig. De beoogde locatie is het
heuveltje Florijnruwe/Carolijnruwe. Theo Reintjens neemt 30/10 contact op met de gemeente om
Willy alsnog te informeren.
• Punt 1805-01 (groenvoorzieningstoelichting) staat vandaag op de agenda.
• Punt 1806-07 (workshop interviewen) wordt doorgeschoven tot in het nieuwe jaar.
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Van punt 1808-06 is de vraagstelling gewijzigd. Deze is nu of zodra de nieuwe Ruwaard verschijnt
de vorige editie(s) op de site kan (of kunnen) worden beschikbaar gesteld. De redactie van De
Ruwaard komt hier nog op terug.
• Punt 1808-09 (de belcirkel) De tryout krijgt a.s. donderdag (1 november) een herkansing tijdens de
bistro.
• Het Veilige Buurten Team is bezig met een oplossing voor punt 1808-10, de rattenplaag. De
bladeren aan de Florijnruwe zijn volgens Rita van Loo-Beckers een goede schuilplek voor de ratten.
Bijkomende opmerkingen :
▪ De blad-kooien van de gemeente staan op onlogische en dus verkeerde locaties. Dit geldt
voor zowel de Reinaartsingel als het Vendelplein.
▪ Anita Dierckx gaat na wie waar het groenonderhoud doet via een kennis bij de gemeente.
• Punt 1808-11 (onderhoudsplan winkelcentrumgebied door de gemeente) heeft Anja Amersfort
Schulpen getackeld via foto’s en de meldings-app. De stenen liggen nu wel weer vast.
Urbaan meldt dat er een stukje vergeten is. Hij maakt foto’s en regelt dit via de meldings-app.
• De uitleg over klachtenprocedures bij de gemeente over o.a. de omgeving (punt 1808-12) wordt
wegens ziekte van Rick van den Boorn doorgeschoven naar een volgende keer.
• Punt 1809-01 aangaande de Vreedzame wijk :
De wethouders zijn al kort geleden bij de Mobiele Ontmoetingsplek uitgenodigd geweest. We zijn
vanuit de Vreemdzame School naar Vreedzame Wijk aan het overgaan. De samenwerking
school/Trajekt/Veilige Buurten Team/Sociaal team/BuurtNetwerk Veer Zien Malberg zet er de
schouders onder.
Er is een tender aangevraagd met onderliggend thema “Hoe spreek je nou iemand aan?” welke
donderdag 1 november zal worden verdedigd door enkele vertegenwoordigers vanuit
school/buurtnetwerk (Elianne Herben-Straat) en Trajekt (Jules Peters). De bedoeling is te komen
tot één uniforme manier van aanspreken.
• Mattie Boonen neemt met de Dancing Dizzy Chicks (punt 1809-02) contact op aangaande hun
website-vraag.
• Punt 1809-03 aangaande de verkeerde aanrijroutes is al met de wethouder bij de
notulenbespreking aan bod geweest.
• Men kan zich opgeven voor een rondleiding in AZC St.Pieter (punt 1809-04) zodra Marc
Bartholomeus van het COA met datums komt.
• Punt 1809-05 aangaande Koningsdag 2019 wordt o.a. via de Maatschappelijke Beursvloer in Centre
Manjefiek Malberg gespeeld waarbij een tegenprestatie voor elke gunst kan/zal worden verwacht.
Mattie Boonen behandelt de ingekomen post :
• In De Luibe is er morgen een bijeenkomst vanuit het buurtnetwerk van Oud-Caberg aangaande de
Zonneweide. Mattie gaat er zelf naar toe. Deze vergadering is openbaar.
• 6 november vindt tegelijk met onze stichtingsbestuursvergadering een stadsronde aangaande
woningsplitsingen plaats in de Abtstraat. Wie wil gaan dit s.v.p. aan het bestuur te melden.
• 7 november is er een dialoogbijeenkomst over de Omgevingsvisie in het Centre Céramique. Helaas
kan vanuit het buurtnetwerk niemand die dag gaan.
Buurtnetwerk-informatie is deze keer overgeslagen i.v.m. tijdsdruk.
Werkgroep-terugkoppelingen zijn al eerder vanavond behandeld.
Terugkoppeling vanuit het Honours Project (Punt 1805-01). De studenten geven een volgens het
merendeel van de aanwezige wel erg summiere terugkoppeling èn slaan volgens velen de plank voor in
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ieder geval Malberg helemaal mis. Er is vanuit Malberg géén binding met het Viegenpark, wel met vele
andere parken. Er wordt verzocht de Powerpoint-presentatie aan te leveren t.b.v. de buurt.
Trajekt-onderwerpen, voor zover niet al behandeld, zijn niet meer aan de orde gekomen i.v.m. het al late
tijdstip.
Vanuit de buurt : Er wordt a.s. vrijdag een Halloween-tocht gehouden. Extra hulp is altijd welkom.
Rondvraag/opmerkingen :
• Marianne Vanspauwen oppert dat een voorstelrondje toch wel wenselijk was geweest. Er is volgens
haar heel veel veranderd. Er is weinig connectie met elkaar.
• Marianne oppert verder dat naambordjes (wie-is-wie) wel handig zouden zijn.
• Nic Pepels vraagt een mandaat om namens de buurt te mogen spreken/acteren aangaande bouwen plan-technische zaken.
• Urbaan Vanspauwen en Anita Dierckx melden zich aan als aspirant-bestuursleden.
Elianne Herben-Straat sluit omstreeks 22:00 u. de vergadering.

Vragen aan en tips van de wethouder :
1) Begroting buurtnetwerken : Er zijn wellicht mogelijkheden via een potje bij deze wethouder
burgerparticipatie. Ook is een op handen zijnde pilot Burgerbegroting iets om over na te denken als
mogelijkheid.
2) Informatie over diverse zaken wordt nog door de wethouder aan het buurtnetwerk doorgegeven.
3) De groenvoorzieningen-begroting staat op de rol bij de gemeenteraad.
4) De wethouder biedt voor het buurtnetwerk een rondleiding aan in het stadhuis op een dinsdag rond
17:30/18:00 u.
5) Maak gebruik van burgerraadslid Jef Raike!! Hij kent de buurt èn de gemeente.
De actiepuntenlijst wordt niet meer als zodanig in de vergadering behandeld.
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Actiepunten :
Volgnr.

1803-08

Actiepunt-beschrijving

Wie

Status

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

Willy van
Gelooven /
Buurtnetwerk /
Jeroen
Vandooren /
Theo Reintjens

Open

Anja Schulpen

Open

Sanne Raap

Open

Werkgroep De
Ruwaard

Open

Anja Schulpen

Open

Anja Schulpen
Veilige Buurten
Team / Rita van
Loo-Beckers
Veilige Buurten
Team
Veilige Buurten
Team
Werkgroep
Straatnaamver
wijzingen
Allen
Werkgroep
Koningsdag
Anita Dieckx
Urbaan
Vanspauwen

Open

1808-08

In schema brengen en coördineren gebruik ruimte Sociaal Team voor
meerdere aanspreekpunten.
Workshop Interviewen coördineren voor november/december 2018
Vraag digitale editie De Ruwaard op website VeerZienMalberg.nl …
Dit geldt voor de vorige editie(s) van De Ruwaard zodra de nieuwe op
papier verschijnt.
Sociale kaart met smoelenboek

1808-09

Belcirkels

1808-10

Rattenplaag in Malberg, o.a. in de Carolijnruwe/Florijnruwe

1808-11

Onderhoudsplan gemeente betreffende winkelcentrum-plein

1808-12

Uitleg over hoe een klacht over o.a. de omgeving bij de gemeente kan
worden neergelegd.

1809-03

Verkeerde aanrijroute nooddiensten naar Meierruwe. Meldkamer bellen

1809-04

Opgeven voor rondleiding door AZC St.Pieter

1809-05

Koningsdag : Ouderwetse spelletjes van vroeger

1810-01

Gemeentebeleid groenonderhoud?

1810-02

Losliggende tegels voor het Centre Manjefiek Malberg

1806-02
1806-07
1808-06
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