Verslag 4e workshop bewonerspanel afvalproef Boschpoort Hoogbouw en
Boschpoort Laagbouw, Dinsdag 17 januari, Buurthuis Boschpoort
Aanwezig:
- Inwoners Boschpoort Hoogbouw: Irma Bakker, José Gennotte-Wolters, Kitty van Ingen, Harie
Franssen en Harry Welters
- Inwoners Boschpoort Laagbouw: Ron van den Booren, Rianne van der Krogt, Bert van den Bosch,
Alex Peters, Marij van den Bosch, Fred Grünfeld
- Onsburo: Yvette Marijnissen (voorzitter), Ellen Logtens (discussieleider) en Peter
Derksen(discussieleider)
- Gemeente Maastricht: Hennie van Eck, Anhilde de Jong, Ingrid Machiels (Communicatie) Rene
van Gastel (Stadsbeheer) en Danny Bons (Stadsbeheer)
1. Opening.
Yvette Marijnissen heet de aanwezigen welkom en vertelt over het doel van vanavond: “In de vorige
workshops zijn we gekomen tot twee varianten die we willen voorleggen aan de buurt. Sommige
voorstellen binnen deze varianten moesten nog worden berekend voor wat betreft de
kostenindicatie en de kilo-indicatie. Vanavond koppelen we deze berekeningen terug en nemen we
een definitief besluit over de twee varianten die we aan de buurt gaan voorleggen.” (zie punt 3. Poll)
In de Hoogbouw-groep worden de Hoogbouw-varianten besproken. De Laagbouw-groep bespreekt
de Laagbouw-varianten.
2. Uitkomsten: de 2 afvalsystemen voor Boschpoort Hoogbouw en de 2 varianten voor Boschpoort
Laagbouw
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3.Poll
De twee varianten worden via een poll aan de buurtbewoners voorgelegd. Zij kunnen stemmen op
de variant van hun voorkeur. Middels een huis aan huis brief zullen zij de poll ontvangen, deze kan
zowel schriftelijk als online worden ingevuld, en wordt zowel in het Nederlands als het Engels
aangeboden.
Voorgesteld wordt om de poll namens het Bewonerspanel uit te zetten onder de buurtbewoners, dit
omdat de twee varianten door de Bewonerspanel zijn samengesteld en omdat de verwachting is dat
dit de respons op de poll verhoogt als ook het draagvlak in de buurt.
Er wordt afgesproken dat de huis aan huis brief met de poll en de toelichting op de varianten worden
afgestemd met Ron, Bert, Rianne en Fred namens het Bewonerspanel Laagbouw. En met Irma en
Harrie namens het Bewonerspanel Hoogbouw.
Verder geeft het Bewonerspanel de tip mee om ook op andere manieren uiting te geven aan de poll
en de oproep tot het invullen daarvan (denk aan social media en posters).
Er wordt ook een oproep aan de panelleden gedaan om zoveel mogelijk buurtgenoten aan te sporen
te reageren op de poll.
4. Vervolg
De buurtbewoners hebben van 3 tot en met 13 februari om de poll in te vullen. Daarna worden de
stemmen geteld. Tijdens de laatste workshop –op dinsdagavond 14 februari- worden de resultaten
van de poll teruggekoppeld en weten we met welke varianten we gaan proefdraaien in Hoogbouw en
Laagbouw en in Jekerkwartier Noord.
Tijdens deze workshop bespreken we ook de voorbereidingen voor deze proef en de 2e nieuwsbrief.
5. Afsluiting.
De volgende workshop is op dinsdag 14 februari 2017, 19.30-21.30 in Buurthuis Boschpoort.
Het verslag en de presentatie zullen per mail worden toegezonden naar de panelleden, alsook op de
website www.afvalloosmaastricht.nl geplaatst worden.
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