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Van De Vennepark
Trajekt is in samenwerking met de buurtplatformen van Caberg, Malpertuis, Malberg en
Pottenberg een initiatief aant ontwikkelen om het Van De Vennepark meer toegankelijk te maken
voor buurtbewoners. Het park moet veiliger worden en een sociale functie dienen als
ontmoetingsplek voor de buurtbewoners, daarnaast moet ook de natuur meer ruimte krijgen in
het park, ondere andere om de vogelstand op peil te brengen. De Gemeente Maastricht heeft
een prijsvraag uitgeschreven en dit plan van Trajekt en de buurtplatformen heeft hierbij een
toezegging van € 20,000 gewonnen. Het plan bestaat uit twaalf punten die door verenigingen en
clubs uit de buurten zelf uitgevoerd kunnen worden. De leden van de verenigingen en clubs
kunnen hierbij extra geld voor de clubkas verdienen door werkzaamheden uit te voeren in het
park, het is hierbij de bedoeling dat zoveel mogelijk van het budget naar de lokale organisaties
gaat. Ook is het mogelijk dat verenigingen samen werken om punten uit te voeren of om andere
initiatieven in het park op te zetten. Onder andere worden er picnic plaatsen aangelegd,
zitbanken geplaatst en er komt een amphitheater met A2keien. Trajekt is in gesprek met de
gemeente voor de levering van de benodigde materialen die nodig zijn om alle punten uit te
voeren. Het is de bedoeling dat dit initiatief een blijvende binding van de buurten bij het park
opwekt en draagvlak creërt om het initiatief te verlengen door aan te tonen dat de buurten zelf het
onderhoud aan het park beter en efficienter kunnen uitvoeren dan de gemeente. Trajekt is op
zoek naar “park rangers”, personen die wekelijks rond willen wandelen om toezicht te houden en
om te melden waar onderhoud nodig is.
Het project zal komend halfjaar uitgevoerd worden, een gedetailleerde lijst met punten en de
prijzen worden na overleg met de buurtplatforms later deze maand beschikbaar gemaakt. Voor
meer informatie en om aan te melden kan men bij de Buurtraad Pottenberg terecht.

Project voor psychische patiënten en licht verstandelijk gehandicapten
Mensen met psychische problemen en licht verstandelijk gehandicapten raken steeds meer
geisoleerd in de buurten. Om dit onder de aandacht te brengen en tegen te gaan zijn Trajekt,
Mondriaan en andere zorgpartijen in de buurt met een SRV bus met informatie material en
filmpjes de wijken rond. op 24 april is hiervan de eerste rondgang. Van te voren wordt hiervoor
geflyerd om dit bij het publiek onder de aandacht te brengen. De SRV bus zal ook op 18 mei bij
het Buurtfeest Pottenberg aanwezig zijn. De bedoeling van dit initatief is het leiden van mensen
naar bestaande activiteiten en het opzetten nieuwe activiteiten vanuit de wens van de personen
zelf. Ook zijn er ontmoetingsacitiveiten in de Mondriaan locatie aan de Porseleinstraat en in
Buurtbrök Pottenberg. Aan het einde van dit jaar wordt er een lunch georganiseerd om de
resultaten te bespreken en te evalueren.
Het is mogelijk dat deze mensen baat hebben bij de huidige activiteiten van de sportschool op
Pottenberg of dat een aangepast programma samengesteld kan worden bij voldoende interesse.
Hiervoor moeten Trajekt en de sportschool met elkaar in overleg.

Broonk 2014
Het Broonk wordt is voor dit jaar officieel op 30 en 31 augustus vastgelegd. Een uitgebreider
cultuur programma is door de buurtraad in ontwikkeling.

Buurtfeest Pottenberg 2014
De zonnebloem kraam wordt dit jaar aangevuld door medewerkers van SOP.
De horecavoorziening wordt net als vorig jaar uitgevoerd door de Romein, offerteproces voor het
materiaal loopt. De Fietsbank Maastricht krijgt ook een kraam. K.V. De Mammoeters wil ook
graag een kraam om leden te werven en een rad Van fortuin. De Fietsbank Maastricht sponsord
een fiets voor de prijzenpot. De buurtraad gaat proberen een spot op FalconFM te krijgen voor
het buurtfeest, het proces om dit te regelen loopt.
Het programma voor de opening wordt nog bepaald. Contact wordt gezocht met Dhr. André
Willems (Senioren Partij) om uitgenodigd te worden.
Opzetten van de kraampjes kan vanaf 13 uur zaterdag middag
De speeltoestellen worden door SJP bemand. Er komt één groot speeltoestel (10x12x7) en het
springkussen moet gecontroleerd worden.

Energiebesparing De Romein
De Romein is in overleg met gemeente en sponsoren voor herstel/isolatie dak, isolatie
spouwmuren en zonnepanelen. dit zou energie besparen en het leefklimaat in het gebouw
verbeteren. Over enkele weken afspraak met gemeente en andere partijen om plannen te
bespreken.
Dit was de laatste officiële bijeenkomst vóór het Buurtfeest op 18 mei. Een volgende bijeenkomst
van de Buurtraad wordt later ingepland, waarschijnlijk aan het begin van de zomer om het
programma van de Broonk te bespreken.

