Notulen BNWM van de vergadering van 31/05/2021
Opening door Urbaan om 19u30.
Als eerste komen de mededelingen van het ontslag van Urbaan als voorzitter,
en de kennismaking met Kees Smit, als opvolger van Diana bij Trajekt aan de orde.
Hierop de voorstelling van Ger als nieuwe voorzitter van BNWM.
Ter sprake komt het buurtbewonersinitiatief, en de vraag om bankjes aan het Musketpad.
Willy geeft aan dat dit initiatief onder een andere vorm zal worden verdergezet.
De rattenplaag op Malberg en de situatie rond de vijver van Malberg worden aangehaald.
Het een kan te maken hebben met het ander, want door sluikstorten, en het verval van de vijvers
geeft ratten vrij spel. Bert Garnier zet dit op als aandachtspunt voor de gemeente.
De vernielde AED aan de palmslagruwe komt op tafel. Er is inmiddels een nieuw apparaat die aan de
gevel hangt op de hoek Schildruwe/Floretruwe. Info via diverse kanalen is inmiddels verspreid. In
oktober zullen er nieuwe cursussen zijn. Dit zal o.a. kenbaar gemaakt worden via De Ruwaard.
De mensen die last hebben om hun materiaal in te leveren van bv incontinentie:
Er komen diverse opties op tafel om dit aan te pakken. Urbaan geeft al aan om met Envida rond de
tafel te gaan, en Bert Garnier zal dit aankaarten bij de gemeente.
Het klusteam is momenteel on hold. Arie staat er alleen voor. Thei Coolen zal contact opnemen met
hem, en kijken welke stappen ze kunnen nemen om verder te gaan.
De inventaris van de goederen welke nu onder BNWM vallen zal worden opgevraagd aan Nico. Dit zal
Anja Schulpen op zich nemen.
Trajekt is bezig met inbraakpreventie. Samen met de woningcorporaties Woonpunt en Servatius zal
hier nog info over komen.
De jeugd van Malberg is ook een item. Men wilt interactief rond de tafel zitten met de jeugd
(inmiddels al in gang) om de overlast te bespreken, en wat er gedaan kan worden voor de jeugd.
Hopende dt dit een beknopte maar duidelijke weergave is van onze afgelopen vergadering.
Mocht men onvolledigheden of op/aanmerkingen hebben hoor ik dit graag.
De notulist heeft in maart afstand gedaan van het notuleren bij Urbaan.
Deze notulen zijn aldus opgesteld door de nieuwe voorzitter zelf.

