Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Leenhofruwe 54
6218VT Maastricht
VeerZienMalberg@gmail.com
www.VeerZienMalberg.nl
Verslag vergadering van 27 januari, 19.30 uur in Centrum Magnifiek Malberg.
Aanwezig:

Anita Dierckx, Diana Ummels, Linda, Guillaume Stassen, Elly Hollanders, Anja Schulpen, Thei
Coolen, Willy van Gelooven, Mattie Boonen, en kort voor de afsluiting Ger Bovenberg.
Voorzitter:
Urbaan Vanspauwen
Afmeldingen: Guido Herben, Sanne Raap, Vivianne Heijnen, Albert Alberts
Notulist:
Felix Bongaerts
______________________________________________________________________________________________
1 Opening vergadering 19.30 uur door Urbaan
2 Notulen vergadering van 25 november worden doorgenomen en vervolgens goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken. Niet van toepassing.
4 Bestuurszaken / Bestuurs-items
Urbaan
-

Subsidieaanvraag. Aangevraagd door de stichting BuurtNetwerk met een verslag van de activiteiten en een
plan van aanpak.
Financiën. Het jaar 2019 is afgewikkeld. Bevat een deel dat is gereserveerd voor De Ruwaard.
De kerstboomverbranding heeft een bedrag toegekend gekregen.

5 Mededelingen
-

Introductie Linda. Zij is werkzaam bij Trajekt en Diana geeft haar een rondleiding in het
buurtwerk/opbouwwerk.

Vreedzame Wijk.
Anja
De Vreedzame Wijk beoogt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en in de openbare ruimte te
bevorderen en stimuleren middels een daarvoor ontwikkelde methode. Het initiatief is mogelijk gemaakt door
indiening van een tender die is toegekend. Sinds 1 januari is het plan van aanpak en invoering gaande. Op 7
februari wordt van 10.00 tot 12.00 uur een 'inspiratie' bijeenkomst belegd in de vergaderzaal van Trajekt.
Onder de deelnemers zijn vrijwilligers van school en initiatiefnemers Vreedzame Wijk. Geïnteresseerden
worden bij deze uitgenodigd daaraan deel te nemen.
Buurt Bistro.
Thei
-

De werving wegens tekort aan medewerkers leverde slechts één reactie op. Publicaties zijn gedaan in
De Ruwaard, Maastricht Doet en Vrijwilligersbank. De Buurt Bistro is donderdags open. De werkindeling
is: in de voormiddag werken koks, dekken van eettafels is om 15.00 uur. Eten van 17.30 tot ± 20.00 u.
Daarna afruimen en spoelen. Of sponsoring een optie is? Volgt een reeks van alternatieve oplossingen
om het tekort aan te vullen. Volgens Diana zou dit in de werkgroep besproken moeten worden.

Windmolens Lanaken.
Urbaan
Bij afwezigheid en afmelding van Guido deelt Urbaan mee dat er geen nieuws te melden is. Guido blijft dit
opvolgen.

Nieuwjaarsreceptie.
Mattie
Deze werd goed bezocht en betreft de kosten is quitte gespeeld. Het optreden van de dansgroep pakte goed
uit en kon er ondertussen worden gepraat (bij een zanggroep is dat niet wenselijk).
Aandachtspunten voor de volgende keer zijn: een nieuwe en aansprekende naam, een kleinere zaal,
alcoholvrije dranken, gepaste muziek voor jongeren.
Wijkagent.
Urbaan
De nieuwe wijkagent Maurice Jacobs heeft zijn intrek genomen.
Urbaan neemt contact op met Maurice.
Sint Nicolaasfeest.
Anita
Geslaagd en leuk feest voor kinderen georganiseerd door de Pietenclub.
Jammer, er is maar weinig te vinden op social media.
Sociaal Team.
Diana
Het Team wil meer in contact met én in de buurten Malberg.
Gedacht wordt aan zo'n drie keer per jaar bijv. met een bus in de Paas- en Kerstijd en tijdens de zomer.
Ook zou het Team de data willen hebben van bijeenkomsten, feesten ed. van verenigingen enzovoorts.
6 Actieve werkgroepen
De Ruwaard.
Op vraag Diana maakt Ger de verschijningsdata van De Ruwaard aan haar bekend.
Voedselbank
Mattie
Geslaagde uitreiking van de kerstpakketten. Alle pakketten zijn uitgedeeld en ze werden warm onthaald.
7 Rondvraag
Anja
-

Als er vaker sprake is van rattenoverlast dan kan een actie worden gestart als er meer mensen meedoen.

Willy
-

Wie wordt er wel of niet genoemd voor afmelding bij de vergadering of komt daar voor in aanmerking.
Is er een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst over de Burgerbegroting. Urbaan stuurt een email.
Een van de twee klusjesmannen is verhuisd naar een ander deel van Maastricht. Inmiddels is er iemand in
beeld.

Mattie
-

De winkeliersvereniging wil een bijdrage doen aan Vreedzame Wijk. Reactie Anja dat ze die zal aannemen.

8 Sluiting
-

Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.
VANWEGE CARNAVAL is de volgende vergadering maandag 2 maart om 19.30 uur in CMM Kleine Zaal.
De vergadering van 27 april wordt i.v.m. Koningsdag verplaatst naar 4 mei.
______________________________________________________________________________________________
Bijeenkomstkalender - is niet van toepassing.

