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Leenhofruwe 54
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BuurtNetwerk Veer Zien Malberg - verslag vergadering 30 september, 20.00 uur in CMM
Aanwezig:

Thei Coolen, Diana Ummels, Rita van Loo-Beckers, Willy van Gelooven, Guillaume Stassen, Ger
Bovenberg, Nettie Eerens-Emons, Elly Hollanders, Anita Dierckx, Guido Herben
Voorzitter:
Urbaan Vanspauwen
Afmeldingen: Theo Reintjens, Anja Schulpen, Sanne Raap
Notulist:
Felix Bongaerts
______________________________________________________________________________________________
1 Opening vergadering om 20.00 uur door Urbaan Vanspauwen
2 Notulen vergadering van 24 juni worden goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken.
Urbaan
Uit een gesprek met Nic Pepels naar aanleiding van het geschil over Ruimtelijke Planning en zijn vertrek uit
de vergadering van 24 juni is van een persoonlijk conflict niets gebleken. Ruimtelijke Planning heeft zijn volle
aandacht en zijn inhoudelijke inbreng blijft een gemis. De vergadering oppert of Nic in over bepaalde kwesties
toch benaderd zou kunnen worden voor informatie. Urbaan stemt in het voorstel over te brengen.
-

Buurtbalans. BuurtNetwerk Veer zien Malberg herneemt de deelname aan de vergadering van Buurtbalans.

4 Bestuurszaken / Bestuurs-items
-

Instemming met het door de aanwezigen gedane voorstel om de vergadering voortaan om 19.30 uur te laten
beginnen. Voor menigeen blijkt dat een gunstiger aanvangstijd te zijn. Verder wordt er in juli en december
2020 geen vergadering belegd.

-

Het tijdschrift De Ruwaard is op hun verzoek aan de Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg recent
ondergebracht in een aparte stichting en zodoende onafhankelijk geworden van de Stichting BuurtNetwerk.

-

BuurtNetwerk brengt een bezoek met rondleiding aan Stadhuis en Mosae Forum op 22 oktober om 15,15 uur.
In Mosae Forum onder andere bezoek aan de dienst verkeerscentrum.

-

Stratenplan Zouwdal. De plattegrond van het nieuwe stratenplan in Zouwdal is bij de gemeente aan te vragen
bij Rietje Creusen.

5 Mededelingen
Anita
-

Traject en Kind-centrum hebben in het kader van de Vreedzame Wijk een bezoek gebracht aan Venlo ter
oriëntatie op praktische en leerzame projectvoorbeelden aldaar.

-

De nieuwe voorzitter en bestuursleden van BuurtNetwerk Veer Zien Malberg worden gepubliceerd in het
oktobernummer van het wijkblad De Ruwaard.

Ger

Diana
-

Buurtnetwerken kunnen en hoeven geen buurtplannen meer in te dienen. Van gemeentewege is die
mogelijkheid afgeschaft.
Voornemen om in september 2020 een Burendag te plannen waarvoor subsidie zal worden aangevraagd.
Besprekingen hierover hebben voor de zomer plaats.

Rita
-

Het gemeentelijke plan om met ingang van januari 2020 restzakken eenmaal per maand op te halen gaat
vooralsnog niet door. Aanleiding is dat restafval van incontinentie en medische aard om hygiënische reden
onacceptabel gevonden wordt. Zij spreekt de gemeente hierover sinds lange tijd aan. Suggesties die het
probleem van restafval kunnen oplossen zijn welkom bij haar.

6 Actieve werkgroepen
Diana.
-

-

De verkenningstocht/speurtocht in de wijk door het sociale team naar belangrijke plekken, personen,
verenigingen etc. heeft diverse informatie opgeleverd. Wat als hier een plattegrond van komt aan de hand
waarvan bewoners een rondleiding door de buurt kunnen houden?
Het bestuur neemt het op of er mogelijkheden zijn dit te realiseren middels de Strouven stichting.

Rita.
-

De cursus AED heeft na een werving voldoende deelnemers opgeleverd en is ruim vol.

Anita.
-

Voor Halloween (31 oktober) worden meerdere medewerkers gezocht voor allerhande activiteiten waaronder
bijvoorbeeld de speurtocht.

7 Rondvraag (en wat verder ter tafel komt)
Vastgesteld wordt dat, zoals eerder toegezegd, de notulen een week na een vergadering beschikbaar zouden zijn.
Dat is niet gebeurd en bovendien pas zeer recent. De voorzitter erkent dit en verontschuldigt zich daarvoor. De termijn
van een week blijkt overigens aan de krappe kant. Voorgesteld wordt die te verruimen naar twee weken en daarvoor
de instemming verkrijgt.
Ger, Nettie, Ellie, Anita, Guillaume, Rita, Diana en Thei hebben niets meer toe te voegen aan hetgeen ze al dan niet
eerder hebben uitgesproken, opgemerkt of medegedeeld.
Guido
- De papieren uitgave van de Stadskrant zou gaan verdwijnen en worden vervangen door de digitale versie. Dit
strookt niet met de plicht van gemeenten om burgers te informeren middels gedrukte en bezorgde
exemplaren. Ook met het verkrijgbaar stellen bij winkelcentra en andere plekken ontkomt de gemeente niet
aan gestelde informatieplicht.
Willy
- Mist de overgedragen voorzittershamer.
8 Sluiting
- Even voor 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
- Eerstvolgende vergadering is op maandag 28 oktober. Aanvang 19.30 uur, afsluiting 21.00 uur.
______________________________________________________________________________________________
Bijeenkomstkalender
22 oktober om 15,15 uur - bezoek/rondleiding aan Stadhuis en Mosae Forum
31 oktober - Halloween

