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waar mensen
samenleven
genieten 
en beleven
willen 
wij graag
de buurt
verbinden

Met trots presenteren we het nieuwe nummer van het buurtblad Brusselsepoort. 
Begin dit jaar, tijdens het Nieuwjaarstreffen, hebben we feestelijk de overgang van 
Buurtplatform naar Buurtnetwerk gevierd en het nieuwe logo gepresenteerd. 
Dit najaarsnummer is geheel in de nieuwe huisstijl opgemaakt. Ook de website van 
onze buurt is vernieuwd. Ga naar www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl en geniet 
van de nieuwe, frisse look.

In dit dubbeldikke nummer achtergrondartikelen over geluidsoverlast, Buurtbalans, de 
bouwplannen op het Standaardterrein. Kortom, allemaal thema’s die in de buurt spelen. 
En er is fl ink gewerkt aan de weg! De Antoon van Eelenstraat is geheel vernieuwd en ligt 
er weer prachtig bij. De laatste grote klus van het Noorderbrugtracé, de ombouw van de 
rotonde Brusselseweg naar een kruispunt met stoplichten, is bijna afgerond. We zijn heel 
benieuwd wat dit gaat betekenen voor het verkeer in onze wijk. En dan onze gezondheid, 
zoals u kunt lezen in ons blad, is op het terrein van positieve gezondheid in onze buurt nog 
veel winst te behalen! Neem de tips ter harte en aan de slag!

Voor nu eerst veel leesplezier gewenst!

Van de redactie

in dit nummer: meer bewegen/2 ik, de appelboom/2 nieuws 
van cnme maastricht en regio/3 mensen met verward ge-
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Agenda

GRATIS film kerstvakantie
vrijdag 28 december 2018
15.00 uur / 20.00 uur 
Ravelijnstraat 130 

Nieuwjaarstreffen 
zondag 6 januari 2019 
Café 1900 / 15.00-17.00 uur

buurtvergaderingen
dinsdag 15 januari 2019
dinsdag 19 maart 2019
dinsdag 21 mei 2019
dinsdag 17 september 2019
dinsdag 19 oktober 2019
Café 1900 / 20.00-22.00 uur

Dit buurtblad is een uitgave van 
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Wie het niet weet, ziet mij niet.
Maar ik ben er altijd al, al 50 jaar lang.
Druk bezocht in de zomer, 
met rust gelaten in de winter.
Mijn vruchten geplukt 
door wie ze maar eten wil.

Nooit bedreigd geweest
of hinder ondervonden van enig geschil.
Veelvuldig zijn mijn appels 
door de lucht gevlogen
als kinderen het weer eens nodig vonden.

Vroeger vaak de kreten verslonden,
als op zondagmiddag de voetbalmensen 
het terrein bevochten.
Al die ballen die in mijn takken vlogen
en de stokken om ze er weer uit te gooien.

Stokken heb ik in mijn leven genoeg gevoeld
als mijn appels weer eens te hoog waren 
gegroeid.
Fietsen tegen mijn stam gegooid
en als klimrek gebruikt 
om in mijn top te klimmen.

Gegeseld ben ik door baldadige jeugd,
die gebruikte mijn appels als vormloze 
projectielen.
Toch ook de armen te eten gegeven,
hele fietstassen vers gevuld, 
geven om te leven.

Nooit heb ik gestreden 
om de hoogste te worden,
mijn buren zijn mij altijd de baas gebleven.
Maar ik heb altijd de vruchten geplukt,
van het schenken aan menselijk geluk.

Zon en maan schenen door mijn takken.
Zo kon ik bijdragen aan prachtige 
vergezichten.
Dauw in de morgen, sneeuw in de winter.
Alles leek oneindig en volmaakt in zijn 
pracht.

Spechten en kraaien, buizerds en uilen.
Alles kon mijn vruchtbare takken 
gebruiken.
Toevluchtsoord voor muizen en slakken.
Noem het maar op, het geluk kon niet op.

Maar toch, er is ineens anders beslist.
De vooruitgang lijkt niet meer te stuiten.
Ik moet wijken voor lelijke huizen.
Voor een wit betonpark met strakke 
struiken.

Neem het voor ons op, 
voor mij en mijn buren.
Laat ons nog leven, 
geef hoop aan mijn wortels.
Gesel mij nog tot in de lengte der dagen.
Ik vind het niet erg, maar geef mij nog even.

En nog eens 50 jaar zal ik vrucht dragen.
Laat mij en de natuur ons grillig verloop.
Eens zal ik sterven, dat is een feit.
Maar geef ons nu nog hoop, 
het is nog niet te laat.

Laat massaal iets van je horen.
Gebruik de taal en spreek je uit!
Stop de bijl en laat de zaag,
nog jaren in vergetelheid staan.

Ik, de appelboom
door Wim Schoenmakers

Meer bewegen
door Jojet Lysen

Sommige zaken in de ze stad zijn 
wel goed geregeld! In Maastricht 
kan iedereen, vanaf 2 jaar, (bijna) 
gratis sporten of bewegen. 

Ik heb me voorgenomen om het volledige 
aanbod in onze buurt en voor mijn  
doelgroep (50+) een keer uit te proberen en 
daar komend jaar hier verslag van te doen. 
Misschien inspireert u dat om ook een 
keertje te gaan!

Ik ben begonnen met golf (2 euro per keer) 
op maandag van 13.00 tot 15.00 op de 
oefenrange van de golfbaan bij de  
Dousberg. Aanmelden was verplicht  
via britt.beckers@maastricht.nl. 
Het was even zoeken voor ik de plek 
gevonden had. Sinds mijn vorige bezoek  
aan deze buurt is er een halve stad  
bijgebouwd, maar ik kon uiteindelijk  
gewoon met de fiets tot bij de oefenplaats 
(driving range) komen. 
De ontvangst was vriendelijk, je mag  
de spullen gebruiken die daar staan.  
Je wordt vervolgens gekoppeld aan  
een maatje die van alles uitlegt. 
Prettige mensen, geen kapsones.  
Een aanrader voor iedereen die het  
lekker vindt om een paar uur buiten  
te zijn. 

Ik ga ook zeker het bewegen voor vrouwen 
proberen op dinsdag om 13.00 uur bij de 
Wiemerink, Spinetlaan 25 en de bodytrai-
ning, ook op dinsdag van 11.00 -12.00 in  
de gymzaal van Caberg, Celestastraat 26 
(allebei gratis). 

Op de, weinig toegankelijke, website van  
de Gemeente Maastricht is het volledige 
aanbod te vinden en na enig zoeken ook  
de locaties. 

www.maastrichtsport.nl/sport- 
en-beweegaanbod-maastricht

Tot de volgende keer 
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CNME is het centrum voor natuur- en milieueducatie.  
In opdracht van de gemeente Maastricht beheert CNME  
verschillende natuurgebieden in en rondom de stad,  
waaronder de gebieden Hoge en Lage Fronten.

In de Hoge Fronten is de rust wedergekeerd. Tijdens de conso-
li-datiewerken aan het vestingwerk zijn enkele muurdelen volledig 
in de originele staat teruggebracht. Daarnaast is er een deur 
inclusief nieuwe hardstenen omlijsting teruggeplaatst die dient 
als nooddeur vanuit het gangenstelsel. Voor de omgeving aan de 
kant van de Cabergerweg is er nog een hoop activiteit. Toch komt 
het einde stilaan in zicht. 
In september 2018 zijn de bruggen geplaatst waarbij de verbinding 
van de Hoge naar de Lage fronten zijn definitieve vorm krijgt.  
Nu rest nog het uitdiepen en afwerken van de droge gracht. 
Begin 2019 zal er een stalen trappartij geplaatst worden ter 
hoogte van sortie C waardoor er een wandelroute ontstaat vanuit 
de Hoge Fronten naar de Lage Fronten. Vandaaruit kan men via 
een pad rond de Beer en onder de spoorbrug helemaal doorlopen 
naar het Bassin. De droge gracht vormt tevens een ecologische 
verbindingszone voor flora en fauna tussen de Hoge, lage Fronten 
en het Belvédèregebied. Aan de Noordkant van de Hoge Fronten 
achter Leen Bakker komen er diverse puinruggen die aansluiten 
op de fauna passage onder de Fort Willem weg. Zo ontstaat er  
een ecologische verbinding met de grachten van Fort Willem.
2018 is een extreem droog jaar, en dat heeft zich ook in de Fronten 
zichtbaar gemaakt. Na de schapenbegrazing in juli leken sommige 
stukken net een woestijn. Voor de vegetatie is dit geen probleem. 
Juist de openheid van de bodem biedt kansen voor nieuwe planten 
om zich te vestigen. De aanwezige poelen zijn in het voorjaar 
opgeschoond. Door het ontdoen van aanwezig slib en vegetatie 
blijft er meer water in staan. Dat is noodzakelijk voor diverse 
amfibieën, zoals kikkers en padden. 

Meer info is te vinden op www.belvedere-maastricht.nl en voor 
activiteiten kunt u kijken op www.cnme.nl

Nieuws van CNME 
Maastricht en regio

door Gijs Ketelaars

Ook in de media horen we steeds meer en 
vaker over mensen met verward gedrag. 
Helaas gaat het dan meestal over heftige 
situaties, waardoor het lijkt alsof alle 
mensen die verward gedrag vertonen, 
gevaarlijk zijn. Dat is meestal helemaal 
niet zo.

Onderzoek wijst uit dat één op de vier 
mensen op enig moment in zijn of haar 
leven in een psychisch kwetsbare positie 
komt. De helft van ons krijgt ermee te 
maken: of zelf of in zijn omgeving. Dit 
onderwerp raakt dus 50% van de mensen. 
Denk aan een traumatische ervaring, een 
verslaving of depressie, eenzaamheid of een 
psychose. Het kan ook ons allemaal zelf 
overkomen.
Wat we graag willen is er voor zorgen dat 
buurten ontvankelijk en uitnodigend zijn 
voor mensen die (tijdelijk) niet zo lekker in 
hun vel zitten. We willen allemaal graag 
wonen in een buurt waar we oog en oor voor 
elkaar hebben en waar we het op tijd zien 
als het met iemand even niet zo goed gaat 
en indien nodig een helpende hand bieden. 
Aandacht en hulp kan ook zijn dat je een 
zorg tijdig op de juiste plek meldt. Hierdoor 
kan in het algemeen erger worden voorko-

men, zowel voor de betreffende persoon 
zelf, als voor mogelijke overlast in de buurt.
Maar wat moet je dan doen als je je zorgen 
maakt om iemand? Omdat je ziet dat iemand 
zich steeds meer terugtrekt, zichzelf lijkt te 
verwaarlozen of soms onsamenhangende 
verhalen vertelt? Ga je met deze persoon in 
gesprek of juist niet? Vaak willen we wel 
actie ondernemen, maar weten niet hoe en 
weten niet wie ons daarbij kan helpen.
Herkent u dit? Weet u wat u kunt doen? 

Heeft u wel eens vragen over dit thema?
Trajekt is voornemens om in uw buurt, in 
samenwerking met het buurtnetwerk en  
het sociaal team, een dialoogbijeenkomst 
over dit thema te organiseren. Voor meer 
informatie of vragen? Stuur een mail naar:
• Marjolein Luimes (Trajekt): 
 marjolein.luimes@trajekt.nl 
• Kees Smit (Trajekt): kees.smit@trajekt.nl

Mensen met 
verward gedrag

door Kees Smit

We horen van inwoners van Maas-
tricht dat ze steeds vaker te maken 
krijgen met mensen die verward 
gedrag vertonen. Dat kan zijn in hun 
familie- of vriendenkring, in hun 
buurt, in de winkel of op het werk. 
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Verslag burendag 
Franquinetstraat 

door Jojet Lysen

Op vrijdag 21 september j.l. vierde 
de Franquinetstraat burendag.

Van te voren hadden we bij alle huizen  
in de straat aangebeld en persoonlijk 
uitnodigingen, in het Engels of het 
Nederlands, overhandigd. Waar nodig  
ook nog iets verteld over het fenomeen 
burendag. 

‘s Middags hebben we met een aantal 
bewoners het perk bij Café 1900 gewied en 
opnieuw beplant omdat de oude beplanting 
gedeeltelijk het loodje had gelegd door de 
werkzaamheden voor de nieuwe gasaan-
sluitingen. 

Ook hebben de bewoners gezamenlijk een 
brief aan de Gemeente geschreven omdat 
ze zich zo ergeren aan de nalatigheid van 
deze, inzake de handhaving, het schoon-
maken van de straat en de slordige 
herbestrating. 

In de avond waren er veel bewoners, 
nieuwkomers en studenten die allemaal 
ontzettend lekker gekookt en gebakken 
hadden, zodat het een culinair en gezellig 
feestje werd.

Volgend jaar weer!

Antoon van Eelenstraat 

De redactie van buurtblad Buurtnetwerk Brusselsepoort
v.l.n.r. Herm Willems, Wim Schoenmakers, Arja Peters, 
Daphne Philippen, Louise van Bronswijk, Jojet Lysen. 
Op de foto ontbreken Ria Vernooij-Nelissen en Lodewijk Zengerink.
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Dat heeft geresulteerd in de Stichting 
BuurtBalans, met 22 aangesloten orga-
nisaties in 17 wijken en buurten van onze 
stad. Vanuit onze wijk zijn Tonny Koppes  
en Chris Leonards in het bestuur  
vertegenwoordigd. Chris Meys uit Limmel 
is voorzitter. 
De Vereniging Buurtbalans Brusselse-
poort-oost is nu feitelijk één van die 22 
aangesloten organisaties. Doordat ook 
andere organisaties zich hebben aange- 
sloten is ook de problematiek waar 
de Stichting BuurtBalans zich mee 
bezighoudt breder geworden dan alleen 
de kamerverhuur. In de binnenstad, 
bijvoorbeeld, ondervindt men veel overlast 
door opeenstapeling van kamerverhuur 
(aan studenten en anderen) en allerlei 
vormen van toeristische verhuur, zoals 
Airbnb. Vandaar dat BuurtBalans ook  
actief is geworden op deze terreinen en 
aan de gemeente ondermeer uitbreiding 
van straatmaxima naar de binnenstads-
buurten vraagt en pleit voor een strakke 
regeling van toeristische verhuur. 
Uitgangspunten zijn en blijven: betaal-
baar en leefbaar wonen voor iedereen. 

Al met al concentreert de Stichting 
BuurtBalans zich op dit moment op de 
navolgende grote ‘dossiers’:
1.  Beleid voor woningsplitsing en  

omzetting (incl kamerverhuur)
2.  Evaluatie van de pilot handhaving  

overlast
3. Regeling van toeristische verhuur
4.  Bijdrage aan de discussienota  

‘omgevingsvisie’.

Van die vier zijn de kamerverhuur en de 
handhaving voor onze buurt het meest 
urgent. Over handhaving vind u ook elders 
in deze buurtkrant nadere informatie. 
Bij de woningsplitsing en -omzetting  
(dus met name de kamergewijze verhuur) 
wil BuurtBalans het volgende bereiken:
a.  Voortzetting van het huidige beleid van 

straatmaxima, want het is maatwerk  
per straat dat functioneert

b.   Afstandscriterium is een eenduidig, 
goed toepasbaar criterium dat  
werkt en moet blijven! Het voorkomt 
clustervorming. Wel willen wij ook  
‘om de hoek’ tellen.

c.  Inzetten op de ontwikkeling van  
campuscomplexen om de wijken te 
ontlasten en tegelijkertijd studenten 
betaalbare kamers met fatsoenlijke 
contracten te bieden.

d.  Het straatmaximum en afstandscrite- 
rium ook in de binnenstad toepassen 
want een ongelimiteerde toevoeging  
kan echt niet meer.

Handhaving van overlast van lawaai, vuil-
nis, fietsen e.d.m. blijft van groot belang. 
BuurtBalans zet in op:
a.   Een helder (digitaal) meldpunt, met 

eenduidige, consequente registratie  
van meldingen

b.   Een duidelijke procedure met een  
concreet stappenplan bij overlast  
gevende probleempanden

c.   Voldoende capaciteit bij de dienst  
Handhaving en de Politie

d.   Betere coördinatie tussen Politie en 
Handhaving.

Ten aanzien van toeristische verhuur  
pleit BuurtBalans voor een conservatieve 
regeling. Liever eerst streng, zodat bij 
gebleken werking eventueel de teugel 
gevierd kan worden. 

De omgevingsvisie is een nieuw, groot-
schalig project van de Gemeente waarin 
tegen 2019 alle bestaande wetten voor de 
fysieke leefomgeving moeten zijn samen-
gevoegd. Dat betekent onder andere dat de 
gebruikelijke omgevingsvergunningen en 
-verordeningen op het gebied van bouwen 
en wonen volledig anders zullen worden, 
ook tenaanzien van de wijkontwikkeling en 
-opbouw. BuurtBalans bemoeit zich daar-
om met name met de woonaspecten van de 
omgevingsvisie. Naast ‘stad van beleving 
en ontmoeting’, ‘regionale netwerkstad’ 
en ‘gezonde en leefbare stad’ moet wonen 

meer centraal komen te staan. In de 
discussienota wordt een duidelijke visie 
op met name het wonen gemist en teveel 
nadruk op de economische aspecten 
gelegd. Daarom pleit BuurtBalans voor 
een volwaardige vierde pijler in de  
Omgevingsvisie: Maastricht als sterke 
woonstad, langdurig in balans’.
De participatie van burgers bij de  
ontwikkeling van deze Visie moet veel 
beter. Buurtorganisaties, waaronder 
BuurtBalans, willen tot de 40 strategische 
partners van de gemeente worden  
gerekend en duidelijke afspraken over  
wat er met de inspraak wordt gedaan.

Mocht u over een van deze punten meer 
willen weten dan helpt BuurtBalans u 
graag verder. Stuur uw vraag naar:  
stichting.buurtbalans@gmail.com.  

U kunt daar ook voor overige vragen of 
opmerkingen over kamergewijze verhuur, 
overlast, regeling van straatmaximum en 
dergelijke terecht. 
Een website www.buurtbalans.nl is in 
opbouw en zal u te zijner tijd alle actuele 
informatie geven.

BuurtBalans kan u wellicht helpen,  
helaas zeker niet alles voor u oplossen!

Van wie is de stad? 
Buurten in balans

door Chris Leonards

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat na veel druk van bewoners, ook 
die van Brusselsepoort, een straatmaximering en afstandscriterium voor 
kamerverhuurbedrijven tot stand kwam. Omdat er bij voortduring tegenstand 
was tegen het idee van straatmaximering en afstandscriterium—m.n. bij 
verhuurders en studenten—, heeft de Vereniging Buurtbalans in de afgelopen 
tijd hard gewerkt aan het opzetten van een stadsbrede organisatie die meer 
slagkracht heeft. 

Gelukkig zijn er 
veel verhuurders 

die zich 
verantwoordelijk 
voelen voor hun 

huurders
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Afgelopen jaar voerde de Gemeente 
een project uit om vooral geluids-
overlast van feestende studenten aan 
te pakken. Gedurende twee avonden, 
op woensdagavond en donderdag-
avond, liepen handhavers van de 
Gemeente extra rondjes door onze 
buurt. 

Het is niet bekend of er processen verbaal 
zijn uitgeschreven; wel hebben de handha-
vers bewoners van overlast gevende panden 
gewaarschuwd. Veel wijkbewoners kenden 
dit project, dat inmiddels al weer is 
afgelopen, niet en sommige wijkbewoners 
weten nog steeds niet dat ze geluidsoverlast 
maar beter wel kunnen melden. Overdag 
kan naar de Gemeente worden gebeld of 
naar de politie, in de avond en nacht 
uitsluitend naar de politie die zeker komt 
luisteren en kijken, tenzij er dringender 
zaken zijn. Het is belangrijk dat wijkbe-
woners geluidsoverlast melden, want in 
gesprekken met bewoners werd door de 
Gemeente regelmatig gezegd dat het wel 
meevalt met de geluidsoverlast; er wordt 
immers nauwelijks gemeld. 

Wel melden dus; als u echt last hebt van 
het lawaai van bewoners (van kamer cq. 
verhuurbedrijven) in uw omgeving. Zeker 
bellen en daarnaast ook vragen of uw 
melding wordt geregistreerd! Omdat er op 
twee plaatsen kan worden gemeld en de 
registratie onvolledig is, ontbreekt een 
overzicht van de overlast in onze buurt. 
Bewonersgroepen zoals Buurtbalans en 
ons Buurtnetwerk zijn hierover in gesprek 
met Gemeente en politie, maar krijgen 
weinig grip op het probleem. 

In een aantal gevallen is met succes 
buurtbemiddeling ingezet of studenten-
bemiddeling, maar niet voor alle overlast 
gevende panden helpt deze aanpak. 
Onderaan dit stukje vindt u de contcact-
informatie indien u een beroep wilt doen 
op bemiddeling.

In een studentenstad zoals Groningen kan 
een vergunning voor kamergewijze verhuur 
worden ingetrokken als er sprake is van 
langdurige en herhaaldelijke overlast en 

verhuurders van panden onvoldoende 
meewerken om deze overlast te beperken. 
In de onze Gemeente wordt dit middel nog 
niet toegepast omdat er geen gemeentelijke 
regeling is die hier in voorziet. 
De Gemeente zegt dat er wel wordt gehand-
haafd, maar doet feitelijk niet meer dan het 
faciliteren van bemiddeling, waarschuwen, 
opnieuw waarschuwen, gele en rode kaarten 
uitdelen en nog een keer waarschuwen. 
Bestuurlijke boetes voor bewoners en 
verhuurders worden niet uitgedeeld. 

De politie, daarentegen, doet dit een enkele 
keer wel maar moet werken binnen het 
kader van het strafrecht; om overlast te 
bewijzen moet dit aan een individuele 
overtreder gekoppeld kunnen worden. 
Dat is lastig om in een proces verbaal 
bewezen te krijgen en als het al tot een 
proces verbaal komt, is de overtreder 
soms alweer naar het buitenland verhuisd. 
Ontmoedigend veel werk voor politieagen-
ten met weinig kans van slagen en weinig 
resultaat.
 
Geluidsoverlast van kamergewijs verhuurde 
panden is ook een zaak van de verhuurder. 
Gelukkig zijn er veel verhuurders die zich 
verantwoordelijk voelen voor hun huurders, 
duidelijke regels stellen over overlast en 
goede contacten met huurders, buren en 
de buurt onderhouden. Helaas zijn er ook 
verhuurders die wel de lusten (de huur) 
willen hebben maar niet de lasten. Wat hun 
huurders uitspoken vinden zij hun zaak niet. 
Voor dit soort verhuurders is een huis een 
kwestie om aan te verdienen, dat hier in 
Brusselsepoort ook gewoond moet worden, 
zal ze een zorg zijn.

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast, 
ook wel de Aso-wet genoemd, in werking 
getreden. Artikel 151d van de Gemeentewet 
biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om 
de burgemeester bevoegdheden te geven 
om woningen te sluiten bij ernstige 
woonoverlast. Ook kan de raad dan de 
burgemeester bij verordening de bevoegd-
heid verlenen tot oplegging van een last 
onder bestuursdwang aan degene die een 
woning, of een bij die woning behorend erf, 
gebruikt, indien door gedragingen in of 

vanuit die woning of dat erf omwonenden 
ernstig worden gehinderd. De wet is zowel 
van toepassing op koopwoningen als op 
huurwoningen. Om een dergelijke ingrijpen-
de maatregel mogelijk te maken, moest de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
gewijzigd moeten worden. In de Gemeente 
Maastricht is de APV inmiddels aangepast 
maar de regelgeving die daar mee te maken 
heeft niet en kan de burgemeester ook bij 
ernstige woonoverlast (nog) geen woning 
sluiten.

De samenwerking tussen politie en 
Gemeente op het gebied van geluidsoverlast 
en andere vormen van overlast blijft vooral 
ad-hoc, want er is geen duidelijk beleid en 
ook de uitvoeringsregels zijn nog niet op 
orde. Uiteindelijk zal de gemeenteraad 
moeten beslissen op welke manier de rotte 
appels aangepakt moeten gaan worden. 
Voorlopig betekent ‘ik zal handhaven’,  
nog niet meer dan ‘ik zal waarschuwen’.

Belangrijke nummers:

Buurtbemiddeling
De coördinatoren van Buurtbemiddeling 
Maastricht zijn telefonisch en/of per mail 
bereikbaar.
Jan van der Weerd en Gerard Mol 
Telefoon 06-52651647
Email: info@buurtbemiddeling- 
maastricht.nl

Jongerenbuurtbemiddeling
speciaal in het leven geroepen om 
studenten en bewoners dichter bij  
elkaar te brengen, is bereikbaar via: 
Monique Benning van Trajekt
Telefoon 06-54783095.

Overlast melden bij de politie 
kan via de meldkamer: 0900 8844.

Overlast melden bij de Gemeente 
Maastricht kan via het bellen van 14043, 
vragen naar Maastricht en dan vragen 
naar handhaving. 

Geluidsoverlast, handhaven, 
bemiddelen, waarschuwen 
en nog maar eens waarschuwen…

door Jojet Lysen



7

Een paar jaar geleden liep ik in gedachten 
op het Emmaplein, dicht langs de etalage 
van de servieswinkel.
Vanuit het niets werd ik in mijn heup 
gebeten door een grote zwarte herders-
hond, die notabene aangelijnd was en 
die ik niet eens had zien aankomen. 
Ze zeggen dat honden het aanvoelen 
dat je bang bent of angstzweet ruiken. 
In dit geval niet aan de orde.
De eigenaren liepen meteen door, terwijl 
de tranen over mijn wangen biggelden 
van de pijn.
Ik riep ze na en de vrouw kwam teruglo-
pen. Er stond een heel hondengebit in 
mijn bovenbeen en het bloed stroomde 
eruit. Mijn kleding was kapot en ik was 
helemaal in shock.
Ik zei dat dat niet zomaar kon, om zomaar 
door te lopen. maar meteen begon de 
man te roepen dat het helemaal niet zo 
erg was en dat ik nergens bang voor 
hoefde te zijn. Het was allemaal maar 
onzin. Ik zei dat ik hiermee toch echt wel 
naar een dokter moest. Toen de vrouw 
mijn been zag, schrok ze toch wel. Ze 
gaven mij hun adres en liepen door 
richting binnenstad.

Daar stond ik! Nooit meer iets gehoord 
van die mensen, ook niet om te informe-
ren naar hoe het met mij was.
Van de huisarts moest ik meteen komen, 
kreeg ik een tetanusinjectie, een week 
antibiotica en de uitdrukkelijke waar-
schuwing me meteen te melden als het 
dikker en roder werd omdat hondenbeten 
een van de gevaarlijkste wonden zijn.
Ik heb de politie ingeschakeld maar die 
konden niets doen, aangezien de mensen 
in België woonden.
In Nederland zou de hond meteen niet 
meer de straat op mogen.

Ik heb altijd een hond gewild als kind 
maar toen ik ouder werd, vond ik dat er al 
genoeg honden waren in de stad en het 
niet goed te combineren was met werk.
Nu loop ik vaker door de Hoge Fronten 
naar de stad, omdat het een mooie route 
is en tevens ook de kortste.
Er is een losloopgebied, waar ik na mijn 
ervaring echt niet zal komen, dat angst-
zweet ruiken ze al op kilometers afstand, 
maar... daarbuiten laat bijna iedereen 
ook zijn hond loslopen. Als ik de eigenaar 
zie, roep ik vriendelijk of ze hem willen 
aanlijnen omdat ik bang ben en vaak 
gebeurt dat dan ook, maar even vaak 
wordt er geroepen dat de hond niets 
doet of er wordt gezegd dat ik daar dan 
maar niet moet gaan lopen.
Ik snap wel dat het fijn is voor de honden 
om los te lopen, maar het gebied is nu 
eenmaal voor iedereen bedoeld om van 
te genieten en in een steeds meer volge-
bouwde stad juist even aan de drukte te 
ontsnappen en van de natuur te genieten.
Uit gesprekken met mensen uit de wijk, 
weet ik dat ik ook niet de enige ben die 
problemen heeft met het gedrag van de 
baasjes. In het gebied is het ook de 
bedoeling de uitwerpselen op te rapen, 
maar we kunnen beter onze profielzolen 
goed inspecteren als we uit het gebied 
komen.

Ik sprak een paar medewerkers van het 
CNME, die onderhoud pleegden in de 
Fronten en zij vonden het ook een 
probleem, maar hadden het een beetje 
opgegeven er nog wat van te zeggen 
omdat ze alleen maar grote monden 
terugkregen van veel hondenbezitters.
Ik deed een melding bij de Gemeente en 
werd gebeld door Peter Timmermans, 
gebiedsgebonden medewerker Team 
Handhaving gemeente Maastricht. De 
Fronten vallen naast Boschpoort onder 
zijn verantwoordelijkheid en ook hij 
erkende het probleem.
Het is bekend, maar er worden toch 
weinig meldingen gedaan en dan is er 
ook minder aandacht voor.
Toch zal er vaker gecontroleerd worden 
door collega,s, die ook in burger, op 
sommige dagen alleen op honden 
controleren en ook veel bekeuren. 
Soms na een waarschuwing, soms 
meteen, ook als het gaat om honden 
uitlaten op speelterreinen voor kinderen.
Natuurlijk gaat het niet alleen om 
hondenbezitters uit onze wijk, maar ook 
om mensen uit de binnenstad. Toch wil ik 
er even extra aandacht aan schenken, 
want waar we met steeds meer mensen 
en dieren dicht op elkaar wonen, zullen 
we ook meer rekening met elkaar moeten 
houden.

Positief is wel, zo meldde ook de heer 
Timmermans, dat er minder hondenpoep 
op de stoepen ligt dan een aantal jaren 
geleden.
Dus... niet om de moraaljonkvrouw uit te 
hangen, maar gewoon om onze buurt en 
omgeving voor iedereen prettig te 
houden!

Melding kan per mail gedaan worden 
bij gemeente Maastricht onder:
post@maastricht.nl, via de Maastricht 
meldt app of telefonisch 14043

Kijk 
op 
de 

wijk
door Arja Peters

Flikken Maastricht
door Louise van Bronswijk

Maandag 1 oktober werd ik vroeg in de ochtend opgeschrikt door 
de stem van Angela Schijf. Ze riep, op de voor haar zo karakteris-
tieke manier, ‘Politie!’ Ik keek uit het raam en het duurde even eer 
het kwartje viel. Aan de Brusselseweg vonden opnames plaats 
van Flikken Maastricht. Wolfs en van Dongen waren al vroeg op de 
ochtend in touw. 
Dat wordt dus kijken naar de nieuwe serie van Flikken Maastricht; 
de Brusselseweg komt in beeld!
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We denken dat het kan met De Gezonde 
Keuze als sleutel. Samen met anderen in 
de buurt elkaar stimuleren om elke dag te 
kiezen voor een gezonde optie. Dit idee 
wordt hieronder verder uitgelegd, maar 
eerst een aantal gezondheidsvisies op een 
rij. Want wat is gezondheid en gezond 
gedrag nu eigenlijk?

Cijfers om van te schrikken
Om te beginnen wat getallen uit de 
wijkprofielen van Brusselsepoort en heel 
Maastricht-Noordwest. Zo voelt maar de 
helft van de mensen zich gezond. Zestig 
procent van de inwoners is te dik, en net 
zoveel mensen zijn eenzaam. Een kwart 
van de bewoners is langdurig ziek. En ook 
een kwart loopt kans om somber of angstig 
te worden. Deze getallen liegen er niet om.
Daar staat tegenover dat het 5 van de 10 

mensen lukt om aan de ‘beweegnorm’ te 
voldoen. Dat is mooi, alleen blijkt dat 
mensen zichzelf hierin overschatten. In 
werkelijkheid doen we minder dan we 
denken. Bovendien is de beweegnorm  
(vijf dagen per week 30 minuten intensief 
bewegen) behoorlijk zuinig. Het is beter  
om veel meer te bewegen.

Wat is gezondheid?
Er zijn verschillende manieren om naar 
gezondheid te kijken. Bijvoorbeeld met het 
bio-psycho-sociale model waarin het 
menselijke functioneren in zijn geheel 
meetelt. Ook het spinnenweb van Positieve 
Gezondheid geeft nuttige handvaten.  
Een andere manier is om te leren van de 
levensstijl in zogenaamde Blue Zones.  
Dit zijn gebieden in de wereld waar de 
mensen vaker gezond oud worden.

Bio-psycho-sociaal
In de gezondheidszorg wordt het biopsycho-
sociale model gebruikt. Als het goed is doet 
uw huisarts of specialist dat ook. Of we ons 
gezond voelen, wordt niet alleen bepaald 
door lichamelijke (biomedische) problemen. 
Ook hoe we ermee omgaan speelt een rol. 
Dit zijn psychologische factoren zoals 
gedachten, gevoelens en gedrag. Net zo 
belangrijk zijn sociale factoren, zoals steun 
uit de omgeving en het hebben van een 
zinvolle dagtaak. Alle factoren hebben 
invloed op elkaar.

Een voorbeeld: u hebt knieklachten. In het 
ziekenhuis wordt een scan gemaakt die laat 
zien dat het kraakbeen bij de knieschijf 
versleten is (biomedisch). U hebt veel pijn bij 
het lopen en bent bang dat het erger wordt 
(emotie). U denkt dat het beter is om uw 
knie zo min mogelijk te belasten (gedachte), 
waardoor u steeds minder beweegt 
(gedrag). U kunt uw werk niet meer doen 
(zinvolle dagtaak), krijgt financiële proble-
men en ziet steeds minder mensen (sociale 
steun). Gevolg: u wordt dikker, somber en 
krijgt suikerziekte. De dokter kan zich 
richten op de suikerziekte of de somber-
heid, maar ook op het gebrek aan beweging. 
Op welke manier kunt u zich nog wel 
inspannen? Zelf kunt u proberen zoveel 
mogelijk actief te blijven, ander werk te 
zoeken, eventueel vrijwilligerswerk, en 
goed op uw voeding letten. Dit is allemaal 
gezond gedrag.

Positieve Gezondheid
Een nieuwe manier om naar gezondheid  
te kijken is Positieve Gezondheid. Een 
praktisch model waarmee we zelf aan 
de slag kunnen. Gezondheid bestaat hier 
uit zes onderdelen: 
1.  lichaamsfuncties (fitheid, klachten en 

pijn, slapen, eten, bewegen)
2.   mentaal welbevinden (onthouden, 

concentreren, jezelf accepteren, omgaan 
met verandering, gevoel van controle)

3.    zingeving (zinvol leven, levenslust, 

Een plan voor meer gezond gedrag 

Gezondheid in Maastricht-West
door Anita Kaemingk

Voor ons liggen de wijkprofielen van Maastricht-NoordWest, samengesteld 
door de GGD, en we schrikken behoorlijk. Het is nog erger met onze gezond-
heid gesteld dan we dachten. We worden in rap tempo te dik, chronisch ziek 
en eenzaam. Voorlichting over groente eten en veel bewegen is blijkbaar niet 
genoeg. In ons uppie iets veranderen aan onze leefstijl is te moeilijk. Maar de 
tijd dringt, we moeten echt wat doen.

Wijkprofiel Brusselsepoort

Het Biopsychosociale model: alle aspecten van 

het menselijk functioneren beïnvloeden elkaar.
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idealen willen bereiken, vertrouwen, 
dankbaarheid, blijven leren)

4.    kwaliteit van leven (genieten, gelukkig 
zijn, je veilig voelen, rondkomen met 
geld, hoe je woont)

5.    meedoen (sociale contacten, serieus 
genomen worden, zinvolle dingen doen, 
steun van anderen)

6.    dagelijks functioneren (zorgen voor 
jezelf, je grenzen kennen, kennis van 
gezondheid, omgaan met tijd, hulp 
kunnen vragen)

Met behulp van het ‘spinnenweb’ geven we 
een cijfer voor elk onderdeel. Zo wordt 
duidelijk wat goed gaat en waar onze 
problemen liggen. Positieve Gezondheid 
gaat uit van de eigen regie van mensen.  
Wij kunnen dus zelf aangeven waar we aan 
willen werken om ons gezonder te kunnen 
voelen.
Veel instanties in de gezondheidszorg, 
bijvoorbeeld het MUMC+, hebben dit model 
enthousiast omarmd. Ook de Provincie 
Limburg en verschillende gemeentes zijn 
actief met Positieve Gezondheid. Kijk voor 
voorbeelden op de website https://limburg-
positiefgezond.nl. 

Blue Zones
Om erachter te komen wat gezondheid en 
gezond gedrag is, kunnen we ook kijken 
naar voorbeelden waar het goed gaat. Zoals 
de Blue Zones. Dit zijn dorpen of streken in 
de wereld, vaak (schier)eilandjes, waar 
inwoners relatief oud worden in goede 
gezondheid. Er leven veel gezonde 90-
plussers. Bekende voorbeelden zijn het 
Italiaanse dorpje Pioppi, Okinawa in Japan, 
Nicoya in Costa Rica en Ikaria in Grieken-
land. 
Deze plaatsen hebben een aantal kenmer-
ken die we gerust kunnen zien als de basis 
van gezondheid. De inwoners:
1.  eten veel verse groenten, fruit en 

peulvruchten 
2.  bewegen een groot deel van de dag

3.  zijn veel buiten
4.  voelen zich nuttig
5.  ervaren veel sociale steun.

Gezond gedrag is vaak moeilijk
Op allerlei manieren proberen mensen zich 
gezonder te voelen door bijvoorbeeld af te 
vallen en te stoppen met roken. Helaas 
helpt dit vaak maar tijdelijk of niet genoeg, 
de cijfers worden elk jaar toch weer 
slechter. Cardioloog Petra Kuijpers, die  
ook in Maastricht-West woont, ziet veel 
mensen met gezondheidsproblemen. 
“Als de mensen in mijn spreekkamer komen 
is er vaak al van alles aan de hand. Ik vertel 
ze dan dat het echt beter is om af te vallen, 
te stoppen met roken, meer te bewegen en 
gezonder te eten. En de mensen willen het 
heus wel, er is zelden iemand die zegt: nou 
liever niet dokter. Maar in de praktijk blijkt 
het verschrikkelijk moeilijk om vol te 
houden, dat lukt maar weinigen zonder 
hulp. Neem nou die man die ik vorige week 
op mijn spreekuur had. Hij wilde heel graag 
stoppen met roken, hij had ook al een paar 
pogingen gedaan. Maar hij is werkloos, 
heeft financiële problemen en veel ruzie 
met zijn puberzoon. Kortom, door alle 
stress is het nog niet gelukt. En ik begrijp 
dat. Deze man kan niet op alle fronten 
tegelijk aan zijn gezonde gedrag werken.” 

Er is niks moeilijker dan het veranderen van 
gedrag en gewoontes die we al ons hele 
leven hebben. Helemaal als we veel stress 
hebben en het alleen moeten doen. Zonder 
steun uit de omgeving redden veel mensen 
dat niet. Maar de tijd dringt, we moeten er 
echt serieus werk van maken. En we denken 
dat De Gezonde Keuze ons daarbij kan 
helpen. 

De Gezonde Keuze
Kunnen we met ons allen van Maastricht- 
West een omgeving maken waarin op een 
leuke manier gezond gedrag wordt 
gestimuleerd? Dat is de uitdaging die voor 
ons ligt. We denken dat het kan met behulp 
van De Gezonde Keuze. Bij elke beslissing 
die u neemt, kiest u zo vaak mogelijk voor 
de meest gezonde optie. Als dit u één keer 
per dag lukt, is dat al winst. Wanneer u dit 
elke dag probeert, wordt het steeds 
gemakkelijker en steeds meer.

Wat kunt u doen? 
Een paar kleine voorbeeldjes: 
•  U haalt uw boodschappen lopend of  

met de fiets in plaats van met de auto. 
•  U koopt snoeptomaatjes in plaats van 

drop. 
•  U helpt bij een voorleesuurtje voor 

mensen die zelf niet goed (meer)  
kunnen lezen. 

•  U gaat een kwartiertje wandelen in 
plaats van op de bank hangen voor  
de tv, en neemt meteen uw buurvrouw 
mee die nauwelijks nog buiten komt.

•  U wisselt lekkere groente-recepten uit 
met de buren.

•  U kookt een keer uw eigen aardappelen 
in plaats van frietjes te halen.

•  U gaat met uw eigen straat of woonblok 
samen afvallen (hiervoor kunt u 
begeleiding vragen). 

De ideeën reiken tot aan de horizon. U bent 
helemaal vrij om hier uw eigen draai aan te 
geven. De bedoeling is dat we op een 
positieve en prettige manier elkaar steunen. 
Dus geen aandacht voor wat minder goed 
gaat, vooral aandacht voor verbetering. De 
dokter kan een klein beetje ondersteunen, 
het meeste moeten we zelf doen. En dat 
gaat beter als we het samen doen. Zo 
werken we op een blijvende manier aan 
onze eigen gezondheid en die van onze wijk. 
De belangrijkste boodschap is: of u nu veel 
of weinig doet, alle kleine stapjes helpen.

We zijn in gesprek met verschillende instan-
ties om alle goede wil te ondersteunen met 
aantrekkelijke acties, beloningen, voorlich-
ting en praktische hulp. Winkelcentrum 
Brusselsepoort wil in ieder geval al zorgen 
voor betere fietsvoorzieningen en gaat ook 
kijken of er na de verbouwing een ruimte 
beschikbaar gesteld kan worden voor 
wijkactiviteiten. Het zal nog even duren voor 
het allemaal zover is, maar daar hoeven we 
niet op te wachten. We kunnen nu al 
beginnen met ons eigen gedrag en het 
steunen van elkaar. 

Veur uuch väöl gezoondheid gewins,

Bronnen:

Wijkprofielen van de GGD

www.gezondheidsatlaszl.nl/index.html

Positieve Gezondheid 

https://limburgpositiefgezond.nl/

Vindt u het een goed plan? 
Voelt u zelf al een leuk idee 

opborrelen waarmee u direct 
aan de slag wilt? 

Buurtnetwerk Brusselsepoort 
hoort het graag.

Contact: 
Buurtnetwerk Brusselsepoort:  

info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid: geef 

elk onderdeel een cijfer en bespreek met uw 

zorgverlener waar u het beste aan kunt werken.



Terwijl ik dit schrijf, vraagt Nederland zich 
af hoe het in godsnaam mogelijk is dat er op 
een en dezelfde dag een handvol ziekenhui-
zen omkiept. Welke zekerheden heb je nu 
nog in dit land waar de afstand tussen ons 
en de boven ons gestelden wel heel erg 
groot is geworden? Het is maar een akker,’ 
meende de wethouder van GroenLinks toen 
omwonenden hun bezwaren tegen het 
bebouwen van het idyllische aan de 
Ravelijnstraat gelegen stukje groen onder 
zijn aandacht brachten. En de markante 
bomen op het terrein? Tja, die moeten weg, 
hadden ze maar ergens anders moeten 
staan. De kans is groot dat ze er al niet 
meer zijn op het moment dat jullie deze 
regels lezen… 
Toegegeven: ook de afstand tussen de 
gewone mensen onderling is wel eens 
kleiner geweest. Als je naar de kapper bent 
geweest, hoop je daar tegenwoordig zoveel 
mogelijk ‘vind ik leukjes’ voor binnen te 
slepen. Herinner je je nog dat er een tijd 
was dat mensen elkaar gewoon aankeken 
op straat?  

Ik zal niet zeggen dat vroeger alles beter 
was. Kijk, een dichtgeslibde binnenstad 
door parkeerruimte zoekende bestuurders 
(want je moet natuurlijk wel onder het 
Vrijthof staan) heeft ook zo zijn voordelen. 
Door fijnstof en uitlaatgassen gaan we wat 
sneller dood en dat scheelt later weer 
zorgkosten. En bomen kun je net zo goed op 
internet bekijken, dan heb je tenminste geen 
viezigheid op je motorkap. Ga ook niet 
mekkeren dat je zelfs te voet in de toeris-
tenfile staat in de binnenstad: had je maar 
niet in Mestreech moeten gaan wonen. 
Om jullie gemoedsrust niet al te zeer te 
verstoren, wil ik jullie graag even een halve 
eeuw mee terug nemen, naar een tijd toen 
je de wereld om je heen nog kon begrijpen 
met simpelweg een portie gezond boeren-
verstand.  

Toen het leven nog voor mij lag, gingen we 
vaak bij oma en opa op bezoek. Zij woonden 
in een gehucht bestaande uit slechts enkele 
woningen gelegen op de Graetheide. Het 
kleine gezellige huisje van oma was geheel 
wit gekalkt. Tot een meter boven de grond 
waren de muren ‘gesjteinpeakt’; inge-
smeerd met teer. Zodoende waren deze 
beschermd tegen opspattend water. Voor 
kinderen was er rondom het huis heel wat 
te beleven. Ik trok mij graag terug in het 

kippenschuurtje om van de maïs te 
snoepen. We vonden het ook leuk om achter 
de kippen aan te rennen. Die stoven dan luid 
kakelend alle kanten op. Echter bij Dikke 
Tiel, de forse bruine kloek, bleven we uit de 
buurt. Onverstoorbaar, maar alles nauwlet-
tend in de gaten houdend zat ze op haar 
eieren in een met stro gevulde kist. Kwam je 
te dicht in de buurt dan keek ze je, haar kop 
scheef houdend, dreigend aan. Opeens werd 
het haar teveel. Wild fladderend vloog ze op 
en probeerde je te pikken waar ze maar kon. 
Dan moest je maken dat je weg kwam. Voor 
Dikke Tiel moest je uitkijken, die hield niet 
van plagerige jongetjes. 

Naast de kippenweide, ‘onger de sjop’, lag 
een voorraad ‘sjlamp’ (kolenslik), brandstof 
voor de kachel. Mijn broertje en ik waren 
gek op dat vettige zwarte spul. Je kon je 
gezicht en handen er zo heerlijk mee 
insmeren, dan was je net Jimmie uit de 
stripboekjes. Achteraf begrijpelijk dat mijn 
moeder daar niet blij mee was, de vlekken 
waren immers haast niet uit onze kleren te 
krijgen. 
Iets verderop was een keurig gemaaid 
grasveldje waarop het witte beddengoed 
werd uitgespreid om te bleken en te drogen 
in de zon. En maar hopen dat overvliegende 
vogels zo vriendelijk waren niets te laten 
vallen. Dan was er nog de mesthoop die in 
de zomer een eigenaardige weeïge geur 
verspreidde. Ernaast het hakblok waarop 
opa meedogenloos de koppen van de 
soepkippen afhakte met een roestige bijl. 
De kop kwam op de hoop terecht en het 
oranje oogje knipperde daar nog een paar 
keer. 

In de zomer, wanneer oma jarig was, 
werden alle beschikbare tafels op het erf 
tegen elkaar aangeschoven en voorzien van 
tafellakens met bloemetjes. Het trouwser-
vies, waar je heel voorzichtig mee moest 
zijn, kwam daar op te staan en je at je buik 
rond aan de zelfgebakken rijste- en 
zwartepruimenvlaai. Die at je overigens  
niet met een vorkje vanaf een bordje zoals 
tegenwoordig gebruikelijk is, maar gewoon 
zo uit de hand.
Wat er in gaat moet er op enig moment ook 
weer uit, daarvoor was het ‘huuske’, een 
klein hok met een plank met een rond gat 
waarop je moest zitten. Op de grond een 
stapeltje kranten want toiletpapier was een 
luxeartikel. Als je het aandurfde om door 
dat gat naar beneden te kijken zag je in het 
mysterieuze halfdonker een grote weerzin-
wekkend hoop waaraan duizenden zoemen-
de vliegen zich tegoed deden. Kortom, dit 
was een plek waar je je maar beter niet 
langer op kon houden dan strikt noodzake-
lijk. Als je onverhoopt last had van obstipa-
tie was je echt te beklagen.

In de namiddag gingen mijn vader en mijn 
ooms een uurtje ‘pikvogelen’ (darten), 
nieuwsgierig gadegeslagen door snuivende 
koeien met grote glanzende ogen. De 
vrouwen hielden zich onderwijl bezig met de 
afwas en het uitwisselen van zaken die het 
weten waard waren. Tegen een uur of drie 
gingen de mannen, waartoe ik mij ook al 
een klein beetje rekende, een stukje 
wandelen. We liepen over de ‘Auw Posbaan’, 
langs ‘de moosem’ van opa en de golvende 
korenvelden. Dan werd in de verte tussen 
de bomen het reisdoel zichtbaar: het café 
van An van de Mösj. Er was nooit bier in huis 
want opa moest niets van alcohol hebben. 
Dus moesten de mannen wat dat betreft 
elders aan hun trekken komen. An van de 
Mösj zat altijd in de keuken in een donkerro-
de pluche fauteuil wat te doezelen met een 
krant op haar schoot. Ze kende de mannen 
goed en had er niets op tegen dat ze zelf hun 
bier tapten. Ik zat er zwijgend bij met een 
glas ‘prikkellimonade’ en luisterde geboeid 
naar hun verhalen, die gaandeweg sterker 
werden. Als het tijd werd om te vertrekken 
werd An voorzichtig wakker gepord om af te 
rekenen. Er werd dan een schatting 
gemaakt van wat er gedronken was, 
indertijd kwam dat allemaal niet zo nauw. 
In de winter stond de hele dag een grote 
tuitketel op de kachel te dampen, zodoende 
had men voortdurend heet water ter 
beschikking. Als niemand keek spuugde ik 
wel eens stiekem op het gloeiend hete 
bovenblad. Er ontstonden dan kleine 
bolletjes die venijnig alle kanten op 
stuiterden en gaandeweg kleiner werden, 
totdat ze hun kracht verloren hadden. Wat 
er overbleef waren vage bruine vlekjes. Als 
opa het zag (en opa zag veel) mopperde hij 
flink op je, maar oma zei altijd vergoelijkend: 
‘Och, es ‘r dat noe leuk vind, loat ‘m toch.’ 
Nadat we vertrokken waren wreef ze het 
bovenblad zorgvuldig in met kachelzwart, 
dan zag je er niets meer van. 
Ik herinner mij ook nog een rijzige man met 
een diep doorgroefd gezicht die door mijn 
oma ‘de reiziger’ werd genoemd. Hij liep de 
dorpen in de wijde omgeving af, een koffer 
vol fournituren meezeulend. Als hij kwam 
werd die koffer plechtig op de keukentafel 
getild en opengeklapt. De man kreeg een 
flinke mok sterke koffie, strekte zijn benen 
en oma zocht op haar gemak van alles uit: 
stopnaalden, knopen, grijs garen om sokken 
mee te stoppen, noem maar op. 

Ach, wat was het leven nog eenvoudig toen. 
Sokken stoppen was een kunst waar ik 
gefascineerd naar kon kijken. Ik denk dat er 
anno nu in Nederland vrijwel niemand meer 
te vinden is die dat nog kan.

Sjiek en...
poen

door Herm Willems
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Little Miss Sunshine 
Aanvang: 15.00 uur

Verenigde Staten 2006. Komedie van Jonathan 

Dayton en Valerie Faris. 

Met o.a. Abigail Breslin, Greg Kinnear, Toni 

Collette, Alan Arkin en Steve Carell. 

Een disfunctioneel Amerikaans gezin 
(wanhopig positieve man, verstandige 
vrouw, puberende zoon, losgeslagen 
grootvader en suïcidale oom) gaat in 
een oude, gele VW-bus op weg naar 
Californië. De schattige, zevenjarige 
dochter Olive is namelijk doorgedrongen 
tot de fi nale van de ‘Little Miss 
Sunshine-competitie’. Vaak ligt zoet-
sappigheid op de loer, maar steeds weet 
het verhaal toch te verrassen. De even 
grappige als gedurfde fi nale biedt de 
gekwelde familie nog steeds geen 
verlossing, maar doet wonderen voor 
het humeur. 

Cinema Paradiso 
Aanvang: 20.00 uur

Italië/Frankrijk 1988. Drama van Giuseppe 

Tornatore. Met o.a. Philippe Noiret, Jacques 

Perrin, Salvatore Cascio, Marco Leonardi en 

Agnese Nano. 

Een Oscar en de Juryprijs van Cannes 
waren slechts twee van de vele 
onderscheidingen die deze warme ode 
aan de cinema kreeg. Noiret speelt een 
oudere fi lmoperateur die in naoorlogs 
Sicilië zijn fi lmliefde onwillekeurig 
overdraagt op een kleine jongen die, 
nieuwsgierig naar de techniek en 
magie van fi lm, in de projectiecabine 
doordringt. Tevens de plek waar fi lms 
op aanwijzingen van de lokale priester 
van hun zoenscènes worden ontdaan. 
Tornatore maakte een nostalgische, 
tikje sentimentele, cinefi ele terugblik 
op de tijd dat fi lms, op groot doek 
vertoond, een venster op de wereld 
vormden voor een breed, volks en 
luidruchtig publiek. 

Wat is Cinema Mobile?
Cinema Mobile is een in Maastricht 
opgerichte stichting zonder winstoog-
merk die zich tot doel stelt om mensen 
te verbinden door het gezamenlijk 
beleven van een fi lm, van een heuse 
klassieker tot de meest recente en 
alles er tussenin. 
Deze fi lms vertonen wij niet in een 
normale bioscoop, maar juist op een 
locatie naar keuze. Zo bieden wij u de 
kans om de fi lm van uw keuze (nog) 
eens op groot doek te zien, waar u 
maar wilt! 

Voor meer informatie, bezoek onze 
website (www.cinemamobile.nl) 
of stuur een mailtje naar: 
              info@cinemamobile.nl

GRATIS fi lm 
in de kerstvakantie! 

door Wim Schoenmakers
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VRIJDAG 28 DECEMBER organiseert Cinema Mobile 
i.s.m. buurtnetwerk Brusselse Poort een fi lmmiddag -

en avond voor jongeren en volwassenen van onze buurt!

Locatie: Oude busremise Ravelijnstraat 130 / Gratis toegang!

Sociaal Team 
Caberg-Malpertuis

door Yvonne Hoedemaekers

Iedereen kent momenten waarop het 
het even minder gaat. Zo kan het zijn 
dat het thuis niet zo lekker loopt. 
Of dat je je eenzaam voelt of merkt 
dat je bepaalde handelingen minder 
goed aankan. Op zo’n momenten 
heb je behoefte aan ondersteuning. 
Weet je niet waar of hoe? 
Dan kan het Sociaal Team Caberg-
Malpertuis je op weg helpen!

Woon je in Caberg, Malpertuis, Pottenberg 
Brusselse Poort of het Frontenkwartier? 
Dan kun je bij het Sociaal Team Caberg-
Malpertuis terecht met jouw vraag. Het 
kunnen vragen zijn op alle leefgebieden, 
wonen, fi nanciën, sociale problematiek, 
psychische problematiek, vrije tijds 
besteding, onderwijs enzovoort. Maar 
ook opmerkingen over de buurt en ideeën 
voor de buurt zijn welkom.
In het Sociaal Team werken verschillende 
deskundigen nauw samen om jou goede 
adviezen te geven. Als wij het antwoord 
niet weten schakelen we ons netwerk in. 
Het kan dat er andere buurtbewoners 
zijn met dezelfde vraag of die jou kunnen 
helpen. Het Sociaal Team kan jullie als 
buurtbewoners met elkaar in contact 
brengen.

Hoe kun je het Sociaal Team bereiken?
Bel via 06-27850405 of stuur een bericht via 
www.sociaalteammaastricht.nl

Kom naar het inloopspreekuur
•  1e en 3e maandagmiddag van de 

maand van 13.00 tot 14.00 uur in de
 Buurtservice, Widelanken 12, Maastricht
•  Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 

16.30 uur in Buurtcentrum de Romein,
 Potteriestraat 30, Maastricht
•  Elke donderdagochtend van 9.00 tot 

11.00 uur in de Wiemerink, Spinetlaan 25, 
Maastricht

Tot ziens!

brengen.



/ buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort12

Noorderbrugtracé: 

De laatste grote klus
door Louise van Bronswijk

Maandag 15 oktober begon Strukton met de laatste grote klus in het kader van het Noorder-
brugtracé; het ombouwen van de rotonde van de Brusselseweg naar een kruispunt met 
stoplichten. Tijdens de eerste fase was de rotonde volledig afgesloten voor al het verkeer. 
Tegen de tijd dat het buurtblad uitkomt, rijdt er alweer verkeer over de Fort Willemweg-
Fagotstraat en Nobellaan. In een maand tijd is ontzettend veel werk verzet. Naar verwach-
ting is de afwerking van het kruispunt voor de kerst afgerond. En wat was het rustig in die 
straten als het werk aan het eind van de dag of in het weekend gedaan was… Het zal wel 
wennen worden als het kruispunt weer helemaal open gaat en je niet meer linksaf mag slaan.

De stand van zaken op 18 nov 2018
Op 30 augustus jl. is er door de Bewoners-
vereniging Ravelijn en de bewoners van de 
Ravelijnstraat een reactie naar de Gemeen-
te Maastricht gestuurd: een ontwerp-ziens-
wijze over de bouwplannen op het voormali-
ge Standaardterrein aan de Ravelijnstraat. 
Van het team documentenservices ontvingen 
de eersten een brief ter bevestiging van 
ontvangst van deze zienswijze aan de 
gemeenteraad met de mededeling dat zij 
binnen 4 weken een antwoord zouden 
ontvangen. 

Tien dagen nadat deze 4 weken verstreken 
waren, hebben zij naar ditzelfde team een 
mail gestuurd met de vraag om informatie 
over het uitblijven van een reactie.
Een bevestigingsbrief over het indienen van 
hun zienswijze bij B&W van Maastricht 
hebben de bewoners van de Ravelijnstraat 
echter nooit ontvangen.

Op 15 oktober togen bovengenoemde 
partijen naar het gemeentehuis omdat zij 
de vergunning 18-2017WB wilden inzien en 
kwamen er toen met medewerker van het 
gemeenteloket achter, dat er in de stukken 
over bovengenoemd villapark geen 
ingekomen zienswijzen van hun hand 
geregistreerd waren. Telefonische navraag 
leverde ook geen resultaat. Gelukkig 
bezaten zij wel de gestempelde bewijsstuk-
ken van 30 augustus. 
Meteen de dag erna echter, op 16 oktober, 
ontvingen zij een mail van de senior 
planjurist van de Gemeente Maastricht dat 
aan de beantwoording van de zienswijzen 
momenteel wel degelijk hard gewerkt 
wordt, dat het concept-antwoord naar 
wethouder de heer Krabbendam gestuurd 
zou worden en daarna ook ter goedkeuring 
naar B&W. 
Daarnaast werden de bewoners Ravelijn-
straat op 29 september nog eens verrast 
door een melding in het blad Via Maastricht 
van een door de Gemeente verleende 
omgevingsvergunning aan vastgoedonder-
nemer Mulleners inzake het kappen van 
15 bomen tegenover Ravelijnstraat 96.
Als reactie hierop hebben zowel de 
Bewonersvereniging Ravelijn als ook de 
Bewoners Ravelijnstraat niet alleen een 
bezwaarschrift hiertegen ingediend bij 
B&W, als ook 12 november een Voorlopige 
Voorziening aangevraagd bij de rechtbank in 
Roermond. Deze werd medeondertekend 
door Buurnetwerk Brusselsepoort. Dit alles 
om het (voortijdig) kappen van bomen te 
voorkomen en Gemeente en Mulleners te 
weerhouden van alle voorbereidende acties 
inzake de beoogde bouwplannen.

Bouwplannen villapark 
op het voormalige Standaardterrein

door Bewonersvereniging Ravelijn/Bewoners Ravelijnstraat/Buurtnetwerk Brusselsepoort

                                      Op zondagmiddag 
        6 januari van 15.00 
          tot 17.00 uur 
          organiseert het 
                                         buurtnetwerk 
                                       Brusselsepoort 
                                    het jaarlijkse                             
                               Nieuwjaarstreffen bij 
Café 1900 op het Orléansplein. Bij deze 
bent u van harte uitgenodigd en neem 
gerust uw buurman en buurvrouw mee!

Wij willen ons graag 
even voorstellen!

door Team CSN, Frans van de Laarplein

Binnen Maastricht hebben de Jan Baptist 
SO en VSO, Don Bosco school SO en VSO 
en IVOO VSO AD hebben een vergaande 
samenwerking onder de naam Campus 
Special Needs (CSN). CSN is voor leer-
lingen met speciale onderwijsbehoeften. 
Wij, Campus Special Needs Frans vd 
Laarplein, zijn een VSO afdeling 
bestaande uit de afdelingen IVOO-AD 
en Jan Baptist VSO.
 
Op CSN wordt er les gegeven in de bekende 
vakken zoals o.a. Nederlands, Rekenen- 
wiskunde en praktijkvakken zoals koken en 
techniek. Maar er wordt ook gewerkt met 
thema’s tijdens het onderwijsprogramma 
International Primary Curriculum (IPC). 
Hierbij worden de leerlingen gestimuleerd 
onderzoekend te leren, verbanden te 
leggen en hun talenten te ontdekken.
Uiteraard trainen we ook de arbeidsvaar-
digheden vanuit de theorie Brug naar Werk 
in de praktijk, tijdens de interne-, groeps- 
en individuele stage. We kijken hierbij naar 
de toekomst van de leerlingen. Mede door 
de participatiewet kijken we naar wat de 
maatschappij van deze leerlingen vraagt. In 
dagblad de Limburger van zaterdag 27 ok-
tober 2018 staat een groot artikel over CSN: 
Leren eigen talenten te ontdekken.  

Bent u benieuwd naar CSN aan het 
Frans van de Laarplein? 
Meer info zie onze websites: www.ivoo.eu 
en www.zmlkjanbaptist.nl 
Op onze schoolsites staan ook verschillende 
nieuwtjes over en van onze afdeling.
Tot de volgende keer!


