BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Verslaglegging van de vorige maandelijkse vergadering
met de openstaande actiepunten
BuurtNetwerk Veer Zien Malberg - verslag vergadering 29 april om 20.00 uur in CMM
Aanwezig:

AVG-wetgeving : Van site-versie van de notulen verwijderd.

Voorzitter:
Elianne Herben-Straat
Afmeldingen: AVG-wetgeving : Van site-versie van de notulen verwijderd.
Notulist:
Te elfder uur ingevlogen, Felix Bongaerts
_____________________________________________________________________________________
1 Opening door de voorzitter even voorbij acht uur.
Felicitatie gaat uit naar Willy van Gelooven voor zijn ontvangst van een oranje lintje (Lid In de orde van Oranje Nas-sau)
voor alle vrijwilligerswerk dat hij gedaan heeft en doet.
- Herhaald verzoek aanwezig te zijn op afgesproken tijd en plaats.
2 Goedgekeurde notulen vergadering 25 februari.
3 Ingekomen stukken.
Bij de organisatie 'armoedebeleid' lopen zo'n 150 aanvragen. Voorlopig is voorzien in de nodige hulp bij de inname en
verdeling van levensmiddelen en overige produkten.
IJzeren hekwerk op parkeerplaats vormt risico dat auto's schade gaan oplopen. Komt aan de orde inverkeerssituaties 22
mei om 19.00 uur in zaal Trajekt. Deelnemers Ellie, Mattie, Anja, Nettie, Urbaan, Theo.
Plaatsing windmolens: volgend op bezwaarschrift aan B&W is door wethouders een bijeenkomst toegezegd op 10 mei,
19.00 uur in CMM blijkt uit navraag van Guido. Meerdere belanghebbenden en betrokkenen Malberg, Oud-Caberg,
Malpertuis en Lanaken zouden daarvoor uitgenodigd worden. Tot heden is nog geen uitnodiging ontvangen.
4 Bestuurszaken
Bijeenkomsten bestuur BuurtNetwek voortaan eens per 14 dagen.
5 Mededelingen
Initiatief Trajekt bereikbaarheid en toegang tot informatie van diverse zorgaanbieders onder te brengen bij een centraal
loket.
In het kader van Vreedzame Wijk samenkomst Mobiele Ontmoetings Plek, Florijnruwe op 5 juni, 10.00-12.00 uur.
Sociale Kaart Malberg. Digitale wijkplattegrond, plaatsaanduiding voorzieningen via herkenbare symbolen. Handleiding
voor bewerking staat in Google My Maps hoe iets toe te voegen of wijzigen. Nodig is een overzicht naar
wie of wat te zoeken. Hoe de gegevens actueel te houden. Biedt de buurtkrant mogelijkheden?
Bereikbaarheid hulpdiensten. Problemen aanrijroutes ambulances in aantal straten. Directeur medische hulpdiensten
treedt in overleg met geïnteresseerden en belanghebbenden om klachten en oplossingen te bespreken. Bijeenkomst 22
mei, 10.00 uur in ruimte van Sociaal Team. Nettie en Urbaan zullen present zijn.
Buurtcamping Viegenpark is open op 5-6-7-juni. Vrijwilligers gezocht voor opzetten praktische en creatieve aktiviteiten.
Estafette Pluk De Dag gaat van start op 29 en 30 juni om 14.00 uur. Sportpark West, terreinen RKVVL/Polaris
Nextdoor is een besloten buurtapp voor contacten onder buurtgenoten. Het is een internetdienst die funktioneert als een
buurtplatform. Deelnemers vormen een besloten groep waardoor het veilig en betrouwbaar is. Zeer geschikt om sociale
en maatschappelijke aktiviteiten enzovoort te ontplooien.
6 Werkgroepen
Koningsdag. Verviel dit jaar. In plaats daarvan sportdag voor jong en oud, 14.00 uur op 21 augustus, terrein vvSCM.
Kommunikatie.
Onderhoud website. In Kabelkrant kontaktpagina De Ruwaard uitbreiden met menu en zoekdomeinen.
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Straatnamen.
Verkeerssituatie's die problemen geven in kaart brengen.

De Ruwaard.
De buurtkrant ontwikkelt zich tot een volwaardig blad. Voorstel data aanleveren kopij opnemen in het colofon.
Ruimtelijke Planning.
De voorgelegde onderwerpen worden verwezen naar de rondvraag en daar te bespreken.
7 Rondvraag
Willy:
Uitbreiding invalidenparkeerplaatsen bij Jumbo.
Zitbanken plaatsen aan wandelpad rondom steenfabriek.
Data van bijeenkomsten vastleggen en verspreiden via e-mail.
Chris:
Verhuisd naar Wijck, heeft geen gevolgen voor het Klusteam.
AZC - met de vrijgekomen ruimte gebeurt voorlopig niets.
Mogelijk idee is inrichten en aankleden met natuursteen, bloemen en planten.
Nic:
Foto's/tekeningen van geplande woningen worden onduidelijk weergegeven.
In de bouwplannen wordt de verkeersveiligheid niet of onvoldoende belicht.
Omgevingsvisie: voldoende stof om een werkgroep mee te beginnen.
Pietenclub:
Plan medio augustus te starten met opnemen film; de titel van de film blijft nog geheim.
Vertoning film in najaar met een voorpublicatie in De Ruwaard en websites.
Locaties en voorzieningen voor sportaktiviteiten bundelen. Tip: raadpleeg verenigingen.
Nettie:
Spreekt positief over de ambulance maar hun toegang tot veel straten is ronduit slecht.
Thei:
Oogst van volkstuintjes zou toe mogen en kunnen komen aan bepaalde doelgroepen.
Filmvertoning Pesten op 11 mei om 18.00 uur in CMM.
8 Sluiting
Omstreeks 22.00 uur afsluiting vergadering door voorzitter.
Eerstvolgende vergadering is op 27 mei.
_____________________________________________________________________________________
Bijeenkomstkalender (naar voorstel Willy via e-mail te sturen aan belanghebbenden)
10 mei om 19.00 uur in CMM - plaatsing windmolens
11 mei om 18.00 uur in CMM - vertoning film Oonder Drök
22 mei om 10.00 uur in ruimte van Sociaal Team - bereikbaarheid hulpdiensten
22 mei om 19.00 uur in zaal Trajekt - verkeerssituaties
27 mei van 20.00-22.00 uur in CCM - vergadering BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
5 juni van 10.00-12.00 uur Vreedzame Wijk. Mobiele Ontmoetings Plek in de Florijnruwe
5-6-7-juni - Buurtcamping Viegenpark is open
29-30 juni om 14.00 uur - start Estafette Pluk De Dag. Sportpark West, terreinen RKVVL/Polaris
21 augustus om 14.00 - sportdag voor jong en oud. Terreinen vvSCM
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