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Financiering na 2014
Na 2014 krijgen de buurtplatformen in Maastricht aanzienlijk minder geld van de gemeente. Het
leefbaarheidsfonds van de bouwverenigingen waarmee veel buurtactiveiten gefinancierd worden
kan in 2015 niet meer aangesproken worden. De bijdrages die de buurtraad doet aan
verenigingen en activiteiten op Pottenberg komen hiermee te vervallen. Daarom wordt er
gezocht naar alternatieven voor het financieren van buurt activiteiten en sociale projecten. Het is
wel nog mogelijk om per geval kleine bijdrages van de gemeente te krijgen voor een activiteit
buurt gedragen is of een sociaal of cultureel doel heeft. Hiervoor is het van belang dat
verenigingen op Pottenberg meer gaan samenwerken.
De vraag van de Buurtraad aan de verenigingen van Pottenberg is suggesties te doen voor buurt
gedragen evenementen en activiteiten die met ondersteuning van de Buurtraad en mogelijk
Trajekt uitgevoerd kunnen worden. Voor deze activiteiten kunnen mogelijk wel kleine bijdrages
van de gemeente beschikbaar zijn, afhankelijk van de invulling van de activiteit. Door het
organiseren van meer brede buurt activiteiten en mogelijk ook gebruik van sponsoren en geld
van derden zijn er dan toch mogelijkheden voor ontwikkeling. Suggesties en ideën kunnen bij de
Buurtraad aangedragen worden.

Projecten 2014
Buurtfeest Pottenberg
Op 18 mei vindt het jaarlijkse buurtfeest van Pottenberg plaats. De buurtraad zoekt naar input
van verenigingen en de bewoners van Pottenberg en omstreken om nieuwe impulsen aan het
programma voor het buurtfeest te geven. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld workshops of
demonstraties geven, of op een andere manier in contact komen met de buurt. Mogelijk kan ook
een buurt loterij georganiseerd worden, met prijsuitreiking op het buurtfeest, of een podium met
Turbo Sjeng om zo een betere show met artiesten mogelijk te maken. Het is ook belangrijk om
een PR plan van het buurtfeest goed op orde te hebben, waarbij de nadruk gelegd wordt op de
meewerkende verenigingen, groot en klein. Input kan bij de Buurtraad aangedragen worden.
Op 7 april is om 19:30 in De Romein weer een bijeenkomst van de buurtraad voor de vereningen
en organisaties van Pottenberg, deze bijeenkomt gaat specifiek over het Buurtfeest 2014.
Broonk
De officiele datum voor de feestelijkheden rondom de Broonk zijn nog niet definitief vastgesteld.
Onder voorbehoud wordt dit 13 en 14 september 2014. De buurtraad wil een nieuwe opzet met
meer samenwerking tussen verenigingen om zo een meer uitgebreid programma te hebben. Het
culturele belang van de Broonk moet hierbij een grote rol spelen. Ook is het belangrijk om meer
activiteiten voor de jeugd op te zetten. Initiatieven vanuit de buurt zijn zeer welkom en kunnen
wederom bij de buurtraad aangedragen worden. Deze oproep zal ook in het buurtblad geplaatst
worden en mogelijk kan een ideeënbus opgezet worden.

Van Der Vennepark
In 2014 wordt het van Der Vennepark opgeknapt, ondere andere wordt achterstallig snoeiwerk
gedaan en worden de paden opgeschoond. Er komen nieuwe banken en het amfitheater wordt
hersteld met A2 keien. De gemeente zoekt samenwerking met de buurten rondom het park om
meer activiteit te genereren in het park en het park schoon te houden. Dit moet de leefbaarheid
en veiligheid verbeteren. Daarnaast wordt in 2014 weer een parkfeest gehouden. Suggesties
voor activiteiten of ondersteuning vanuit de buurten zijn welkom.

Rondvraag
Wijkblad
De uitgavedatums van het wijkblad zijn veranderd, de nieuwe uitgiftemomenten zijn in 2014:
Februari, Mei, Augustus, November, rond de 1e week van iedere maand.
Interesse om te helpen met de uitgave of artikelen te plaatsen melden bij Leon of bij de Buurtraad
Bodyfit
Bodyfit geeft voorbesturen en leden van lokale verenigingen graag een gratis workshop met een
fitness les met cardio, geschikt voor alle doelgroepen en leeftijden. Een workshop duurt
maximaal 2 uur. Bij interesse contact opnemen met Jos Vaessen.
Bodyfit bestaat dit jaar 25 jaar, een feestelijke activiteit hiervoor is nog in ontwikkeling. een datum
en meer details volgen later in het jaar.

