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BuurtNetwerk Veer Zien Malberg. Verslag vergadering van 28 oktober, 19.30 uur in Centrum Magnifiek Malberg.
Aanwezig:

Diana Ummels, Nettie Eerens-Emons, Remco, Dylan, Thei Coolen, Rita van Loo-Beckers, Willy van
Gelooven, Elly Hollanders, Anita Dierckx, Guido Herben
Voorzitter:
Urbaan Vanspauwen
Afmeldingen: Theo Reintjens, Sanne Raap, Mattie Boonen, Guillaume Stassen
Notulist:
Felix Bongaerts
______________________________________________________________________________________________
1 Opening vergadering om 19.30 uur door Urbaan Vanspauwen
2 Notulen vergadering van 30 september worden goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken.
Urbaan
Uitnodiging van de gemeente. Op 30 oktober geeft Vivianne Heijnen uitleg over de gewijzigde regels en
voorwaarden van subsidiëring van de Buurt Netwerken. Wat zullen de gevolgen zijn voor ons BuurtNetwerk.
Anita
-

Autobranden. In drie weken tijd zijn er twee auto's in brand gestoken. Altijd melding maken aan de wijkagent.

Nettie
-

Reparatie van een defecte straatlantaarn blijft maar uit. Wordt gemeld aan gemeente met aangehechte foto.

Remco en Dylan
- De financiering van het aanstaande Sinterklaasfeest staat onder druk. In naam van het BuurtNetwerk zou er
nóg een initiatief zijn waardoor er met de sponsors problemen en conflicten dreigen te ontstaan. Er is geen
sprake van dat het BuurtNetwerk dat initiatief steunt en is hiervoor niet benaderd noch op de hoogte.
- Oproep tot deelname van vrijwilligers bij het helpen opbouwen van het feest. Er zijn de nodige hand-enspandiensten te verrichten. Opgave graag via mail. Het adres is: info@clubvansinterklaaslimburg.nl.
- Enige bezorgdheid bestaat dat er in het Limburgse mogelijk acties zijn in de kwestie 'zwartepieten' ja/nee.
4 Bestuurszaken / Bestuurs-items
-

Tegen eindejaar bespreekt het bestuur de veranderingen die afgelopen jaar plaats vonden zoals het huidige
en tussentijdse voorzitterschap. Tijdens de vergadering geven de aanwezigen aan het huidige voorzitterschap
in de persoon van Urbaan te waarderen die daarop blijk geeft die functie wel te willen voortzetten.

5 Mededelingen
Guido
-

-

-

De vier windturbines in het Zouwdal worden teruggebracht tot drie waarvan de hoogte niet 140 meter maar
180 meter zal worden. Er wordt gezegd dat door de bedrijvigheid op het industrieterrein Lanakerveld de
omwonenden ook al geluidsoverlast ervaren. Er zijn plannen voor beplanting van een aan te leggen aarden
wal die de overlast zou gaan beperken. De zonneweide in het Lanakerveld ligt er voorlopig onbestemd bij.
Uitgave van de digitale Stadskrant is opgeschort tot maart. Dan volgt een gemeentelijke discussie met de
inwoners. Namens BuurtNetwerk zal een verzoek aan de gemeente worden gedaan dat indien gewenst en
kenbaar gemaakt een gedrukt exemplaar aan huis wordt bezorgd.
In aansluiting op voorgaande wordt opgemerkt dat exemplaren van De Ruwaard ongelezen bij het oud papier
worden gedeponeerd. De vraag is hoe dat te voorkomen. Mogelijk dat de 'ja/nee sticker' bij huis-aan-huis

bezorging een van de oorzaken is. Bezorgers instrueren wat te doen in geval van een sticker op de
brievenbus? Aanbellen? Er is ook kenbaar gemaakt dat er te weinig bezorgers zijn. Remco wil dat in zijn
groep eens aankaarten.
Diana
-

De MOP (MobieleOntmoetingsPlek) maandag 23 december om 14.00 uur op de parkeerplaats voor CMM
staat in het teken van een Kerstontmoeting. Er wordt geopperd een 'wensboom' te plaatsen.
Het Malberg-fonds aanspreken om bijzondere wensen te kunnen honoreren. Hiervoor moet duidelijk een
datum van beoordeling, toekenning en uitreiking aangegeven moeten worden.
Buurttheater Mariaberg heeft in oktober haar nieuwste theaterstuk gespeeld. Voorjaar 2020 brengen de
acteurs een voorstelling in Malberg.
Taalvrijwilligers hebben vermoedens van huiselijk geweld en willen een cursus / bijeenkomst over dit thema.
Die zou dan mogelijk in maart plaats kunnen hebben. Het onderwerp wordt herkend en men is van oordeel
dat er aandacht aan geschonken moet worden. Het Sociaal Team en BuurtNetwerk gaan initiatieven te
nemen.

6 Actieve werkgroepen
Er worden geen lopende zaken aangemerkt.
Urbaan
-

Nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari om 15.00 uur in Centrum Magnifiek Malberg.
Optreden van een disc jockey.
Remco vraagt om op die dag ook aandacht te schenken aan jeugd en jongeren.
Anita doet de suggestie een loterij aan deze dag te koppelen.
Uitwerking van deze middag is aan Theo en Urbaan, zij vragen ook de hulp van het hele bestuur.

7 Rondvraag (en wat verder ter tafel komt)
Thei
-

Willy
-

Bij Buurt Bistro Malberg in CMM schort het aan vrijwilligers in onder meer de bediening, afwas en keuken.
Een oproep plaatsen in De Ruwaard is een mogelijkheid.
Tevens wordt hulp aangeboden door Guido om een artikel maken voor plaatsing op de website van Veer Zien
Malberg.

Uitleen en beheer van de medische koffer en de inhoud daarvan wordt aan Nico gevraagd, hij doet nu ook de
overige uitgave en inname van uitgeleende materialen en dat verloopt goed.

8 Sluiting
-

Het is 21.30 uur als de voorzitter de vergadering sluit.
Eerstvolgende vergadering is op maandag 25 november. Aanvang 19.30 uur, afsluiting 21.00 uur.

______________________________________________________________________________________________
Bijeenkomstkalender
23 december om 14,00 uur - MOP Kerstontmoeting. Parkeerplaats bij CMM
12 januari 2020 om 15.00 uur - Nieuwjaarsreceptie in CMM

