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6218 VT Maastricht
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BuurtNetwerk Veer Zien Malberg - verslag vergadering 24 juni, 20.00 uur in CMM
Aanwezig:

Marianne Vanspauwen-Doms, Willy van Gelooven, Rita van Loo-Beckers, Sanne Raap,
Ger Bovenberg, Guillaume Stassen, Nettie Eerens-Emons, Nic Pepels, Diana Ummels, Anja
Schulpen, Mattie Boonen en Theo Reintjens
Voorzitter:
Urbaan Vanspauwen
Afmeldingen: Guido Herben, Elianne Herben-Straat
Notulist:
Felix Bongaerts
_____________________________________________________________________________________
1 Opening
Vergadering om 20.00 uur door Urbaan Vanspauwen
Anja Schulpen wordt bedankt voor het voorzitten van de vergadering 27 mei. Ook wordt dank uitgesproken aan
Elianne Herben-Straat voor de periode dat zij de taak als voorzitter op waardige wijze heeft vervuld. Het waarnemend
voorzitterschap is nu aan Urbaan. Verdere uitleg hierover in punt 4 Bestuurszaken.
2 Notulen vergadering van 29 april
De volgende opmerkingen, correcties en aanvullingen.
Willy: Heeft niet gepleit voor een steenlegging bij Musketruwe; de steen is er namelijk al.
Sanne: Correctie op aankondiging Buurtcamping. Die is open op 5-6-7-juli.
Ger: De workshop 'digitale Sociale Kaart Malberg' en 'Estafette Pluk De Dag' is geen mededeling van hem maar is
gedaan door Anja namens Trajekt Sociaal Team.
Nettie: Haar uitspraak over de wenselijkheid van een uitgifteautomaat zou verkeerd geciteerd zijn. Kan zich na een
toelichting op de strekking van de tekst toch vinden in de weergave van haar uitspraak.
Nic: Benadrukt dat het Zouwdal een historisch cultuurlandschap is. De toevoeging historisch is van wezenlijk belang.
Voegt dan volgende toe. De aanleg van het fietspad is naar zijn mening niet overeenkomstig eerder gemaakte
afspraken en vindt dat zijn inbreng en kritiek niet ter harte wordt genomen. Uit ontevredenheid over de gang van
zaken verlaat hij de vergadering. Beroering ontstaat over oorzaak en gevolgen. De voorzitter zal er op ingaan onder
punt 3.
Anja. De geplande speurtocht op 26 juni door Sociaal Team is vanwege de te verwachten hitte verplaatst naar ??
september.
Aansluitend stelt Diana Ummels zich voor. Zij is als opbouwwerker verbonden aan Trajekt en bezet de vrijgekomen
uren van Anja.

3 Ingekomen stukken.
Urbaan.
Vervolg op de woningbouwplannen in het Markus project. Na de zomer geeft Karin Gybels verdere uitleg over de
plannen waarbij opmerkingen en aanpassingen aangedragen kunnen worden.
De vergunningsaanvraag voor bouw en exploitatie van een windturbine in Lanaken ondergaat wijzigingen. De brief
van de gemeente Lanaken dd. 12 juni is tijdens vergadering uitgedeeld. Zie deze brief over betreffende wijzigingen.
Op Belgisch grondgebied zal onze invloed op de realisatie en zichtbaarheid van een windturbine beperkt zijn.
Toch is onze invloed als naburige wijk wel degelijk van toepassing. Een eerder bezwaarschrift vanuit het
BuurtNetwerk heeft immers eerder geleid tot de (helaas tumultueuze) informatiebijeenkomst door Gemeente
Lanaken èn de projectontwikkelaar in het Centre Manjefiek Malberg.

Ingaand op de opmerking van Nic
De vergunning aanleg fietspad in Zouwdal is verleend en ligt naar mededeling van Peter Rongen nu vast. Wijzigingen
of veranderingen zijn niet meer mogelijk. Het is een verlenging van een bestaand fietspad via het Zouwdal naar de
Carabinierslaan Veldwezelt (naast de steenfabriek). Het pad ligt tegen de groene zone en sluit aan op het Fietsnet
België.
Naar aanleiding van de beroering die is ontstaan bij het vertrek uit de vergadering van Nic geven meerdere sprekers
uiting aan hun gevoelens. De kern daarvan is dat Nic waardevolle bijdragen levert door zijn visie, inhoudelijk kritische
beschouwingen en kanttekeningen in het kader van ruimtelijke ordening en ontwikkeling. De gehele vergadering
bevestigt zijn kwaliteiten maar ook wordt geopperd of Nic daar dan niet de volle erkenning voor krijgt. De voorzitter zal
in gesprek gaan met Nic over het ontstane geschil.
Vergadering Argusplatform
Argus Buurtplatform heeft onlangs 18/19 juni vergaderd. BuurtNetwerk Malberg was niet aanwezig.
Buurtbalans, een stichting van 25 aangesloten buurtnetwerken waaronder Malberg, heeft een bijeenkomst op 26 juni.
Veel aandacht gaat uit naar gemeentelijk beleid inzake studentenhuisvesting en ongewenste ontwikkelingen.
BuurtNetwerk Malberg was niet aanwezig. Op termijn zal eventueel opnieuw deelgenomen worden aan deze
bijeenkomsten van Buurtbalans.
BuurtNetwerk, Traject en Kind-centrum heeft het belang De Vreedzame School te verbreden tot De Vreedzame Wijk
voorgelegd aan wethouder Vivianne Heijnen. Verzocht is daar financiële middelen aan toe te kennen. Gestreefd wordt
naar een pilotproject met plannen voor uitrol naar andere wijken. De wethouder is voorstander, erkent de plannen en
doet mondelinge toezegging voor een versnelde uitvoering te ondersteunen. Eén en ander moet nog verder
besproken worden. Meerdere aanvragen zijn gedaan als bijv. bij Sint Clemens Stichting, provincie, gemeente.
Woensdag 26 juni 2019 is er een bijeenkomst in het CMM over de inrichting van de parkeerplaats waaronder
invalidenparkeerplaatsen, de veiligheid en de zeer vervelende “vangrail” aan de uitgang tegenover de Zeeman. Deze
“vangrail” is al heel dikwijls over het hoofd gezien en heeft al veel schade aan auto’s veroorzaakt. Mattie trekt de kar
in deze.
Sanne Raap heeft een vergadering gehouden met een de personen van de werkgroep “bereikbaarheid en juiste
straatnamen”. Van deze vergadering is een verslag gemaakt en zijn er voorlopige afspraken gemaakt en worden de
agenda’s afgestemd op elkaar. Bij deze nieuwe bijeenkomst trachten we de wethouder en een ambtenaar van de
gemeente, de directeur van de medische diensten en hulpdiensten en onze eigen mensen samen te krijgen om tot
echte en definitieve oplossingen te komen.
De bereikbaarheid ambulances/hulpdiensten ligt op tafel bij Vivianne Heijnen. Ze was echter onwetend over dit
vraagstuk. Een rondgang langs de kritische plekken/straten -meerdere zaken komen ter sprake- is voorlopig gepland
op 10 of 18 september. Genodigden zijn Albert Albers, Vivianne Heijnen en directeur medische hulpdiensten. Verder
zullen deelnemen Nettie, Mattie, Urbaan, Theo en Sanne.

4 Bestuurszaken
In de maanden juli en augustus 2019 is er geen openbare vergadering. Dus ook in augustus geen algemene
vergadering, dit in overleg met alle aanwezige op deze vergadering van 24-06-2019.
Maandag 30 september 2019 is de volgende algemene vergadering.
Toelichting inzake wijzigingen van het voorzitterschap. Tijdens de recent gehouden bestuursvergadering heeft Elianne
Herben te kennen gegeven om persoonlijke reden ontslag te nemen van haar functie als voorzitter. Tevens treedt ze
terug als lid van het dagelijks bestuur.
Urbaan neemt voor komende maanden de rol van voorzitter op zich.
5 Mededelingen
Theo, Mattie, Anita, Guido en Urbaan zullen komende weken bestuursvergadering houden om verder één en ander
uit te klaren.
Punten zijn: de financiën, de boekhouding, beleidsplan maken, communicatie intern en extern en diverse zaken
bespreken wat dan ter tafel komen.
6 Werkgroepen
Cursus AED.
Rita's oproep voor deelname aan deze cursus, gepland voor medio september, kreeg slechts drie toezeggingen. De
beschikbare subsidie kan zoveel meer cursisten laten deelnemen. Ze overweegt middels Facebook nogmaals een
oproep te doen.
Andere suggesties: verenigingen benaderen, de Seniorenbond, het infobulletin Malberg in de kabelkrant Veer Zien
Malberg.
Ger stelt voor cursisten te werven middels een oproep in de “De Ruwaard van eind augustus 2019”
Wandelfestijn van de Hartstichting "Loop met je dokter" op 29 september in Maastricht.
Rita is deelnemer. Hierbij wordt door Ger opgemerkt of dat mogelijk een verhaal oplevert voor publicatie in De
Ruwaard.
Buurtcamping Viegenpark 5-6-7 juli. Sanne attendeert op het zomerprogramma met o.a. workshops, een theetuin enz.
De Ruwaard. Ziet er mooi uit en krijgt eensgezinde lof voor aangebrachte vernieuwingen en verbeteringen.
Stichting armoedebeleid. Beschikt over voldoende mankracht en middelen. Herstart inzameling medio september.
7 Rondvraag
Willy informeert of het buurtplan is ingeleverd bij de gemeente. Dat wordt bevestigd. Hij heeft echter geen exemplaar
mogen ontvangen.
Notulist en voorzitter krijgen het verzoek agenda en notulen van de vergaderingen op tijd te verstrekken. Dit keer is
daar te lang mee gewacht. Er wordt toegezegd dat een week na de vergaderingen te gaan doen.
8 Sluiting
Even voorbij 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Eerstvolgende vergadering is op 30 september 2019.
_____________________________________________________________________________________
BIJEENKOMSTKALENDER
29-30 juni om 16.00 uur - start Estafette Pluk De Dag. Sportpark West, terreinen RKVVL/Polaris
5-6-7 juli - Buurtcamping Viegenpark is open
21 augustus om 14.00 - sportdag voor jong en oud. Terreinen vvSCM
26 september van 13.00 tot 18.00 - speurtocht in de wijk door Sociaal Team
30 september om 20.00 uur - openbare vergadering BuurtNetwerk

