Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Leenhofruwe 54
6218VT Maastricht
VeerZienMalberg@gmail.com
www.VeerZienMalberg.nl
BuurtNetwerk Veer Zien Malberg. Verslag vergadering van 25 november, 19.30 uur in Centrum Magnifiek Malberg.
Aanwezig:

Nettie Eerens-Emons, Elly Hollanders, Diana Ummels, Guillaume Stassen, Ger Bovenberg,
Rita van Loo-Beckers, Willy van Gelooven, Guido Herben, Anita Dierckx
Voorzitter:
Urbaan Vanspauwen
Afmeldingen: Elianne van Herben-Straat, Thei Coolen, Mattie Boonen, Sanne Raap, Vivianne Heijnen,
Albert Alberts, Paul Reintjens, Remco (Pietenclub), Theo Reintjens
Notulist:
Felix Bongaerts
______________________________________________________________________________________________
1 Opening vergadering om 19.30 uur door Urbaan Vanspauwen
2 Notulen vergadering van 28 oktober worden goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken.
Urbaan (het rappe tempo waarin je dit agendapunt doornam kon ik slechts met steekwoorden volgen en noteren.
Vandaar mijn verzoek of jij de ontbrekende informatie wil toevoegen)
- Huur ruimtes CMM
- Uitnodiging Netwerkbijeenkomst. Theo en Anita waren er aanwezig
- Verheugend bericht van de gemeente: Toekenning tender De Vreedzame Wijk
- BurgerNet berichten over inbraken
- 16 januari workshop ondersteuning BuurtNetwerk, info door Rietje Creusen
- Albert Alberts gaat per 18 december met pensioen. Bijeenkomst bij Thissen Wijnkopers (Grote Gracht). Een
delegatie van ± 6 personen wordt aangekondigd.
- Voor de plaatsing van drie windturbines door Ecopower is vergunning aangevraagd en verkregen van de
provincie Belg. Limburg. Bezwaarprocedure moet nog volgen. Door de geringe afstand tot woonbuurten aan
deze kant van de grens -in tegenstelling tot de Belgische zijde- hebben de plannen grote gevolgen.
4 Bestuurszaken / Bestuurs-items
-

De vergaderingen zijn vastgesteld.
De "C.V. Ballemennekes' krijgen een bedrag toegekend
De ouderenbond Malberg krijgt een bedrag toegekend

5 Mededelingen
Guido
- Gezondheidsproblemen bij Guido hebben hem doen besluiten ontslag te nemen bij het bestuur. Hij blijft
deelnemen aan de werkgroep Digitale Communicatie en het mede organiseren van Halloween.
6 Actieve werkgroepen
Elly
-

De verbranding van kerstbomen wordt hervat als de gemeente daar niet moeilijk over gaat doen.

-

Er is subsidie aangevraagd voor De Ruwaard bij BuurtNetwerk.

Ger

7 Rondvraag (en wat verder ter tafel komt
Nettie
-

De straatlantaarn is gerepareerd na nogmaals een melding met foto (Urbaan) aan de gemeente.

-

Voor het houden van de nieuwjaarsreceptie zijn er nog handen te kort. Deze mededeling levert terstond
toezeggingen op.

-

Merkte dat er ratten aan haar voordeur zijn, al doet de gemeente aan bestrijding. Anita en anderen herkennen
dat en kunnen het bevestigen. Opmerking vanuit de vergadering dat het een bekend verschijnsel is als gevolg
van de toegenomen verstedelijking en toename van zwerfvuil her en der.
Wordt nogmaals bij de gemeente gemeld.

-

Gehandicapten en oudere bewoners blijken zich vaak ongemakkelijk te voelen wanneer ze door onbekenden
worden aangesproken om de weg te vragen.
Onbekend met de wijk zal het voor sommigen ook lastig zijn om de weg te vinden. Bereikbaarheid van
sommige plekken kan ook een rol spelen.
In geval van twijfel of onzekerheid over de aard van de vraag kan men dat melden aan de wijkagent op
diens spreekuur.

Elly

Rita

Willy
-

Bij de Buurt Bistro zijn medewerkers uitgevallen en is er dringend behoefte aan versterking van de ploeg.
Inmiddels zijn publicaties gedaan om medewerkers te werven.

Urbaan
-

23 december om 14,00 uur - MOP Kerstontmoeting. Parkeerplaats bij CMM

8 Sluiting
- Het is 21.45 uur als de voorzitter de vergadering sluit.
- Eerstvolgende vergadering is op maandag 27 januari. Aanvang 19.30 uur, afsluiting 21.00 uur.
______________________________________________________________________________________________
Bijeenkomstkalender
12 januari 2020 om 15.00 uur - Nieuwjaarsreceptie in CMM

