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Beste buurtbewoner,  
 
De derde nieuwsbrief van de VMER ligt voor u, met in deze editie de volgende onderwerpen: 

 
- Schoonmaak op het binnenterrein 
- Ledenaantallen en mededeling 
- Slagboom nieuws, extra informatie en een vraag daaromtrent 
- Vervangen armaturen en leegtrekken van de putten 
- Parkeervergunningen update 

 
 
Schoonmaak binnenterrein 
Het was mooi weer en er is hard gewerkt. De opkomst bleek nog iets groter te zijn dan verwacht en wat 
je vooral ziet is dat vele handen weinig werk maken. Binnen een paar uur waren we klaar met de 
schoonmaak waarna we gezamenlijk een aantal drankjes hebben genuttigd, met dank aan de facilitaire 

dienst en de catering (zie foto). We kijken ernaar uit om dit in het najaar misschien nog eens te doen, 
vooral de gesprekken na het harde werken waren goed bevallen (zie ook de foto's op onze website en 
Facebook). 
 
 
Het ledenaantal 
Dit groeit gestaag, iedere week druppelen er wel weer een paar nieuwe leden binnen, echter er zijn ook 
nog veel bewoners die geen formulier hebben ingevuld. Ook zijn er een aantal leden die wel betalen maar 
van wie we nog geen aanmeldformulier hebben ontvangen. Dit hebben we wel nodig, vooral ook omdat 
uw handtekening nodig hebben om bestuurlijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Op dit moment 
hebben we 41 leden op onze lijst, een mooi aantal weliswaar, maar dat betekent dat we nog zo 35 leden 
missen. Mocht u alsnog het formulier willen invullen, via onze website (onderaan de voorpagina) kunt u 

zich aanmelden, ook als u geen lid wil worden kan dat met dit formulier. U krijgt dan via mail het 
aanmeldingsformulier toegezonden dat u desgewenst kunt invullen. Een aantal buurtbewoners hebben 
ook gevraagd of ze de 55 euro lidmaatschap al kunnen betalen, het antwoord hierop is volmondig ja, u 
kunt het bedrag ovv uw straat en huisnummer overmaken op ons bankrekeningnummer, zoals vermeld 
bovenaan deze brief. 
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Slagboom nieuws 
En dan nu over naar een van de belangrijkste onderwerpen voor het bestuur, het veiligstellen van de 

parkeerplaatsen op het binnenterrein in het licht van de aanstaande betaald parkeerbeleid in de buurt. 
De afgelopen maanden hebben we veel gepraat over dit onderwerp binnen het bestuur. Een aantal 
leveranciers zijn aangeschreven en diverse offertes zijn ontvangen en we staan nu op een punt om een 
keuze te kunnen maken. Zoals eerder gezegd is dit iets dat we in samenspraak met de buurtbewoners 
willen en moeten doen. Vanwege de vele mogelijkheden/opties gaan we dit in meerdere stappen doen. 
Om te beginnen willen we weten hoeveel van u voor een slagboom zijn en hoeveel van u liever gaan voor 
het vervangen van de huidige defecte beugels met verzonken beugels en gecertificeerde sleutels. We 
hebben hiervoor wederom een poll aangemaakt waarvan we hopen dat u gebruik wil en kunt maken. 
Klik hiervoor op het onderstaande linkje om uw stem uit te brengen. De poll is overigens wederom 
anoniem. Nu is het natuurlijk zo dat er nogal veel aspecten komen kijken bij deze keuze, daarom hebben 
we een pdf op de site gezet waarin we hebben getracht het een en ander uit elkaar te zetten. Lees dit 
rustig door en laat vervolgens uw stem achter op de poll hieronder: 

 
Ga naar Sli.do op internet en kies #30202 
 
 
Vervangen armaturen en overige voorzieningen 
We hebben de afgelopen maand een 10 tal armaturen besteld die de komende tijd zullen worden 
gebruikt om defecte armaturen te vervangen. Dit zijn Led lamp armaturen waardoor het stroomverbruik 
significant omlaag zal gaan. Omdat we van enkelen de vraag hebben gekregen inzake de vergoeding van 
het stroomverbruik hebben we als bestuur besloten voor de jaren 2019 en 2020 de kosten te vergoeden. 
Hoewel we als bestuur pas in 2020 zijn aangetreden, is onze mening dat dit een gebaar is dat we mogen 
maken om de waardering uit te spreken vanuit de buurt om onze gangpaden veilig te houden middels 
de verlichting. De vergoeding is vastgesteld op 5 Euro per jaar en dit zal dus voor de betreffende 

huishoudens om een terugbetaling van 10 euro gaan. Met de led verlichting zal het stroomverbruik de 
komende jaren, zoals gezegd significant omlaag gaan. Hiervoor hebben we nog niet bepaald wat de 
terugbetaling zal zijn. Tevens kunnen we u melden dat Rions afgelopen week is langs geweest en alle 
putten, inclusief de putten in de gangpaden heeft leeg getrokken. We hebben hiervoor nu een 
abonnement waardoor Rions 1 maal per jaar deze actie zal uitvoeren. 
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Parkeervergunning update 
Zoals u wellicht heeft gezien zijn de eerste parkeerpalen geplaatst en misschien heeft u het al geprobeerd 

om een parkeervergunning aan te vragen. Een aantal bestuursleden hebben ook getracht een 
parkeervergunning aan te vragen, dat mislukte met de DIGID, maar de andere optie die op de site wordt 
gegeven bleek wel te werken. Een parkeervergunning kan worden aangevraagd op de site van de 
gemeente Maastricht. 

 
Tot zover deze nieuwsbrief, in Juli komen we met een volgende update, maar voor nu kijken we uit naar 
uw stemmen in de Sli.do 
 
Met vriendelijke Groet wensen we u allemaal veel gezondheid toe, 
 
Het bestuur van de VMER 
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