BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering

Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 26 november 2018 jl.
Aanwezig :

Afgemeld :
Voorzitter :
Notulist :

Guillaume Stassen, Elly Hollanders, Harrie Merckelbagh, Anja Amersfort Schulpen,
Jan Bronsaer (buurtraad Oud-Caberg), Nic Pepels, Anita Dierckx, Guido Herben, Nettie Eerens-Emons,
Marianne Vanspauwen, Thei Coolen, Rita van Loo-Beckers, Mattie Boonen, Urbaan Vanspauwen,
Elianne Herben-Straat, Sanne Raap
Theo Reintjens, Willy van Gelooven, Jacquelien Bartelds, Joeri Bergers, Albert Albers, Gaston Garnier,
Corry Kreté, Kitty Lathouwers, Pina Ramondino, Valeska Wentink, Paul Reintjens,
Rick van den Boorn
Elianne Herben-Straat
Guido Herben

Ter tafel gekomen zaken :
1. Om 19:35 u. opent de voorzitter de vergadering.
2. De hectiek van de vorige vergadering wordt even aangestipt : Voor de goede orde : Laat elkaar uitspreken.
3. Qua notulisten-vervanging is er nog geen echte voortgang. Dit is naar MATCH gestuurd (recrutering studenten).
Het is volgens Sanne Raap een heikel punt om studenten te laten notuleren. Dit antwoord is vanuit Sanne
tevens naar Theo Reintjens gegaan. Tip vanuit de vergadering : Misschien via WeHelpen?
4. De werkgroep “Straatnaamverwijzingen” is nu vrij dringend. De vergadering daarvoor is verplaatst naar
28/11 17:00 u. bij Urbaan.
5. Willy van Gelooven had afgelopen vrijdag nog steeds niets vernomen van de gemeente aangaande het
kunstwerk. Wellicht follow up vanuit Jeroen Vandooren?
6. De manier van vergaderen en hoe met gasten om te gaan is verder besproken.
7. De Halloweentocht van vrijdag 2 november was een gigantisch succes.
8. De notulen van de vergadering van 29 oktober 2018 worden goedgekeurd.
9. Ingekomen stukken :
• Maatschappelijke beursvloer. We hebben 4 “contracten” afgesloten. EHBO + gezond water +
Oudhollandse spellen + Info-avond door het Rode Kruis + de locatie is geregeld.
• Oproep Oud-Caberg voor stadsronde 27/11. Inspreken 17:00-17:45 u. aangaande de Zonneweide in de
gebouwen van Gemeente Maastricht.
• Nic Pepels :
▪ Verzoek tot mandaat om namens BuurtNetwerk Veer Zien Malberg te mogen spreken is
bekrachtigd door de volle vergadering.
▪ Ook aangaande het illegaal door Wim Hazeu neergelegde betonnen fietspad wordt weer
aangekaart dat een bepaald schrijven nooit aan is gekomen!
▪ Oud-Caberg komt met uitleg dat volgens Europese wetgeving de gang van zaken illegaal is.
▪ Verder is volgens Oud-Caberg het totale nonsens dat bij grondwerken de vrachtwagens over
Belgisch grondgebied zouden moeten komen.
• Er is het buurtnetwerk verder ter ore gekomen dat er mensen in het Zouwdal zijn gaan wonen die de
bedrijvenzaken wegwuiven als : Er zijn al zoveel bedrijven. Die kunnen er ook nog bij.
De Zouwdal-bewoners zijn lastig gevallen door mannen met akte-tassen.
• Zo snel mogelijk in een bestuursvergadering contactverhaal met gemeentecontacten bespreken en
vragen voor een breder gesprek.
• 14 september 2019 : Provinciale subsidie mogelijk voor bevrijdingsdag 2019. Dit item gaat naar de
bestuursvergadering.
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10. Subsidie 2019 wordt aangevraagd.
11. Er wordt geopperd de Koningsdag naar de 26e april te verplaatsen. Zie ook het eerste punt onder punt 9.
Er worden sponsors voor Rad van Fortuin + Spelletjesronde/Prijzenronde kinderen gezocht.
De locatie van Koningsdag 2019 is op het terrein van VV SCM.
Drankenvergunning (Theo).
Tenten? (Navragen bij Dennis Herben).
Buurtbewonersinitiatief.
Ouders schouders eronder.
Combineren met Koningsdag-ontbijt.
Opa’s en Oma’s erbij.
Harry Merckelbagh is bereid zijn expertise te delen.
Elly Hollanders wil op de dag zelf wel helpen.
Koor Malmontagne € 150,=.
Roy Huls?
Marianne Vanspauwen vraagt nog na bij haar kennissenkring.
12. Rita heeft geen rat meer gezien. Wordt vervolgd.
Anita probeert nogmaals de juiste gesprekspartners te vinden bij de gemeente.
13. Er is slechts een beperkt aantal bladkorven beschikbaar bij gemeente Maastricht.
14. Verdere terugkoppelingen :
• De Ruwaard
▪ Digitaal op de website is goed bevonden, mits pas verschijnend op de site nà het verschijnen
van de volgende Ruwaard.
▪ S.v.p. vóór 6 december nieuwe inhoud aanleveren.
▪ De Ruwaard zal digitaal nog eerst even door iemand worden doorgelezen voor het ter perse
gaan.
▪ Een bewoner aan de Wijsdomsruwe heeft beide Ruwaard-edities niet gehad.
• Universiteit met de buurt : 12 december is er een Manjefiek College van Sanne over haar scriptie.
• Trajekt :
▪ Volgende week vrijdag opening tussen 15:00 en 17:00 u. van Jo Havenith (schilder).
Ook lokale kunst uit Malberg erbij. T/m half januari is de tentoonstelling
▪ 11 december kerstboodschap 10:00 u. bij de Mobiele Ontmoetingsplek vóór het CMM.
▪ Donderdag 29 november is er een bewonersavond aangaande de Daaldersruwe met het Veilige
Buurten Team als evaluatie.
▪ Twee verenigingen (CV De Mallebergers en VV SCM) hebben het snoeiwerk van het Van der
Vennepark verdeeld en zijn er momenteel mee bezig.
▪ De Maastrichtse Verkennersband heeft meegedaan aan de tenderaanvraag voor weerbaar
opvoeden en wil aansluiten bij de andere initiatieven. Ook is bij het Oranjefonds het
buurtnetwerk èn Trajekt door de MVB genoemd.
▪ 500 euro gaat vanuit het BuurtNetwerk naar de Parkrangers die dagelijks in het Van der
Vennepark toezicht houden.
▪ CV De Mallebergers zijn al verhuisd. Materiaalopslag voor snoeiwerk is te ver weg.
▪ Belcirkels zijn nog geen succes.
• Terugkoppeling bestuur :
▪ We hebben twee nieuwe aspirantbestuursleden : Urbaan Vanspauwen en Anita Dierckx..
• Terugkoppeling winkels :
▪ Jumbo is dicht vanaf 3 januari. Houdt daar rekening mee!
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15. WVTTK :
• Urbaan: Afgelopen zaterdag Ferry van Radio Maastricht (Ton Reul van zangkoor Malmontagne kreeg
een lintje) gesproken. Er ligt een uitnodiging om mee te gaan met Urbaan op een zondagochtend voor
het felicitatieprogramma.
• Elly :
▪ Op zoek naar vrijwilligers voor zaterdag 5 januari 2019 voor de kerstbomenverbranding. Zie ook
De Ruwaard. Opgeven bij Armand Vliegen. Één lot per boom.
▪ Elly : Dank voor de terugkoppeling van De Ruwaard.
• Nettie : Wie is die meneer uit Oud-Caberg.
▪ Jan Bronsaer, al 40 jaar woonachtig in Oud-Caberg, stelt zich nog even apart voor. Hij zet zich in
voor positiviteit aangaande het Lanakerveld. Het windturbine-verhaal is destijds een voorbeeld
geweest. Nu de Zonneweide-perikelen. Hij is ook veiligheidscoördinator van Oud-Caberg naar
de gemeente. De aanhouder wint. Soms moet hij namelijk 3 jaar lang maandelijks het zelfde
probleem aankaarten.
▪ Splitsing wijken buurtblad.
• Harrie : Artikel in Dagblad De Limburger : Afvalbeleid van de gemeente … Eens per 4 weken
afvalophalen i.p.v. eens per 2 weken. Dit kan toch niet?!
• Rita : Dito afvalproblematiek. Zij heeft dat zelf aangekaart en zal bij de gemeente in een stadsronde haar
zegje doen.
• Nic : Omgevingsvisie 2040 (Omgevingswet, 26 wetten worden samengevoegd). Alles komt hierin samen,
alles wat de gemeente nu doet is in strijd met deze wet.
• 22 buurten hebben zich al aangesloten bij Buurtbalans.
• Digitalisering vanuit de gemeente (alleen info online) is funest voor bewonersinformatie.
16. De voorzitter sluit rond 21:45 u. de vergadering met de mededeling dat de eerstvolgende vergadering zal zijn op
maandag 28 januari 2019. Tot volgend jaar.
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