BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering

Lijsten bijgewerkt naar aanleiding van de vergadering van maandag 25 februari 2019.
Aanwezig :

Elly Hollanders, Anja Amersfort Schulpen, Nic Pepels, Guido Herben, Nettie Eerens-Emons, Rita van
Loo-Beckers, Urbaan Vanspauwen, Elianne Herben-Straat, Sanne Raap, Willy van Gelooven,
Jacquelien Bartelds, Joeri Bergers, Jeroen van Dooren

Afgemelde
bestuursleden: Theo Reintjes, Mattie Boonen, Anita Dierckx
Voorzitter :
Notulist :

Elianne Herben-Straat
Urbaan

Ter tafel gekomen zaken :
1. Om 19:35 u. opent de voorzitter de vergadering.
2. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken.
•

Goedkope rijbewijskeuring

•

Gemeente wil diverse Projecten op Malberg komen toelichten, Met name Karin Gybels, Peter Rongen
en Albert Alberts, data worden doorgegeven en vastgelegd.

•

Nic Pepels is teleurgesteld over de gang van zaken over de “zienswijze”, Urbaan en Nic gaan 18-03-2019
naar de inspreekronde over de omgevingsvergunning en de rest

4. Bestuurs-items
•

De werkgroep “omgeving en visie op de toekomst op Malberg” wordt definitief gestart met Urbaan, Nic
en Theo. Zij gaan hiervoor samenkomen en doelen en afspraken vastleggen.

•

Rondleiding AZC, zijn met 4 personen geweest.

•

Rondgang op het stadhuis met nog geregeld worden.

•

Werkgroepen:
 Straatnamen en bereikbaarheid via GPS voor de hulpdiensten
 Het is nog steeds niet in orde
 Er is een aantal kleine veranderingen doorgevoerd
 Sanne gaaf een collega aanspreken die ons mogelijk hier verder mee kan helpen

•

De Ruwaard
 De ruwaard krijgt van de stichting Buurtplatform Malberg nog een extra toelage van 1500 euro.
Bij deze willen we de heer Willy van Gelooven en het bestuur van het buurplatform hiervoor
hartelijk danken.

•

Werkgroep Digitale communicatie
 De Ruwaard op de site zetten volgens afspraak
 Guido vraagt hulp bij de huidige werkgroep
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5.

Koningsdag:
•
Theo en Anita hebben voorbereidend werk verricht, PVA gemaakt.
•
Theo en Anita gaan samen met Anja dit verder uitwerken.
•
Anja meldt dat Dennis aan de werkgroep toegevoegd kan worden.

Rondvraag
-

-

-

-

-

-

-

Nettie:
•

bedankt iedereen die ervoor gezorgd heeft dat de bijdrage voor de
Ruwaard er is gekomen van het Buurplatform.

•

mogelijk een toelage aanvragen voor het onderhoud van de parken
(Parkrangers). Anja neemt dit op.

•
•

Er komt een Weggeefwinkel op de Arrestruwe/Toustruwe
Nog steeds last van ongedierte

•

hij nodigt ons allen uit om naar de M5 te komen om de verbouwingswerken
en de vorderingen ervan te komen kijken.

•
•
•
•
•

zaterdag 13-4-2019 MOP Haakbusruwe
woensdag 5-6-2019 10-12 uur MOP Malberg
woensdag 26-06-2019 15-17 uur MOP Vreedzame wijk
Elisabeth Strouven Stichting aanvragen Stadsgoud.
Tinny Forrest minibos op Malberg aan het basketbalveldje, Wijsdomsruwe

•
•

Studenten in het Viegenpark, Malpertuis, er komen nog flyers
Buurtcamping in het Viegenpark

•
•
•

AED apparaten, Rita is de contactpersoon
24-01-2019 cursus AED gevolg door 22 personen
Afval / restzakken blijft bij 1 maal per 2 weken ophalen door een geweldig
pleidooi bij de gemeente van Rita.

Nic:

Jeroen:

Joeri:

Anja:

Sanne:

Rita:

-

Guido:

-

• Leefbaar Maastricht
Elly, Willy, Jacquelien, Elianne en Urbaan hebben verder geen vragen.
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