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Van de redactie
Het was druk in de buurt sinds ons laatste nummer in mei 2019 uitkwam. Het is vooral
heel druk in het verlengde van het Noorderbrugtracé. In de zienswijze op de omgevingsvisie ziet u dat terug. We kunnen ook zien hoe druk het is op het Standaardterrein waar
de laatste hagedissen zijn gevlucht voor de activiteiten van de projectontwikkelaar.
Uiteraard krijgt u hierover een uitgebreid verslag.
We zijn nog een keer gaan kijken bij het de verbouwing van gezondheidscentrum in de
Victor de Stuersstraat en we hebben een verslag van de wandeling met het CNME in de
Fronten. We gaan opnieuw wandelen in mei 2020; noteer maar in uw nieuwe agenda. We
doen verslag van de buurtcamping en van de wensenmiddag in de speeltuin. We spraken
met Handhaving en sommige straten vierden feest. Graag roepen we u op te reageren op
onze stukken en mogelijk met foto’s: info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl.
Veel leesplezier!

Café 1900 / 20.00-22.00 uur

Dit buurtblad is een uitgave van
Buurtnetwerk Brusselsepoort
en verschijnt 2x per jaar in een
oplage van 1.850 exemplaren.
redactie louise van bronswijk, arja peters,
wim schoenmakers, jojet lysen,
herm willems, lodewijk zengerink
redactieadres voor het aanleveren van
copy en/of foto’s kunt u mailen naar:
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
vormgeving daphne philippen
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Tegels eruit,
tuin erin
door Jojet Lysen

Het Centrum voor Natuur en Milieueducatie (CNME) wil meehelpen aan
het ontstenen van de stad en ook
onze buurt. Door stenen uit de tuin
te halen en (makkelijk) groen aan
te planten, krijg je met weinig tijd en
inspanning een groene, bloeiende
tuin die makkelijk te onderhouden
is en bovendien veel aangenamer
is dan een versteende tuin!
De basis van de makkelijke tuin wordt
gevormd door bodembedekkers. Dat zijn
planten die met worteluitlopers de bodem
bedekken, waardoor er geen ruimte meer
is voor ongewenste planten. Het onderhoud beperkt zich hoofdzakelijk tot het
weghalen van de ongewenste planten
totdat de grond helemaal met bodembedekkers is dichtgegroeid.
Daarnaast zijn er nog veel meer voordelen
aan een groene tuin: een groene tuin werkt
verkoelend in de zomer en voelt aangenamer in de winter. In een groene tuin kan
ook regenwater door de planten en grond
opgenomen worden. Zo voorkom je veel
plassen in de tuin en op straat na hevige
regenbuien! Een groene tuin draagt bij aan
meer variatie in de stad. Bomen, heesters,
planten, bloemen en veel meer ander groen
zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en
schuilplekken voor bijvoorbeeld egels,
vlinders, bijen en vogels.
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Werken in de voortuin
is vooral ook een leuke
sociale activiteit,
waarbij je samen met
buren kunt werken
aan een groenere
straat en wijk!
Er is een folder
uitgekomen die je
kunt downloaden.
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MAKKELIJK

MAKKELIJK

www.vitalegroenestad.nl/Media/view/14825/
%23WVNM.flyer+makkelijk+groen-A4.pdf?

Hulp of advies?
Voor advies over ontstening in tuin of
buurt kun je contact opnemen met
Nelle Driessen, Consulent
buitenruimte en speelnatuur:
CNME, Capucijnenstraat 21-C19
6211 RN Maastricht, +31 6 83902131
nelle.driessen@cnme.nl
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nieuwe
excursie

15 mei 2020
15.00 uur

Wandeling door de Fronten
door Louise van Bronswijk

Op vrijdag 7 juni heeft een groep van ruim 25 buurtbewoners een wandeling
gemaakt door de Hoge en Lage Fronten onder leiding van Gijs Ketelaars
van het CNME. Het was een geweldige wandeling door een bijzonder gebied,
vlak om de hoek van onze wijk.
De Lage Fronten zijn onlangs gerestaureerd en menig deelnemer aan de wandeltocht
was nog niet, of soms jaren niet meer, in dit gebied geweest. De update van het hele
gebied is een succes. De trap die de verbinding vormt tussen de Hoge en de Lage
Fronten ontbrak nog tijdens deze wandeling, maar is inmiddels gereed.

De Victor de Stuersstraat,
de Sint Odastraat en het nieuwe
gezondheidscentrum

door Jojet Lysen

Dacht u ook dat er een bom was gevallen op het binnenterrein van het nieuwe gezondheidscentrum?
Zo leek het wel de afgelopen maanden. Grote kraters, stukken bebouwing weg en enorme zandhopen.
Een troosteloos gezicht maar… voor een goed doel!

De Sint Odastraat ziet straks heel anders
uit, dat is zeker. De oude pastorie op de
hoek van de Sint Odastraat en de Pastoor
Habetsstraat is na de verkoop ook helemaal opgeknapt; mooie oude bouwdelen
zoals vloeren, kozijnen en deuren zijn zo
veel mogelijk gespaard en de noodzakelijke
nieuwe uitbreidingen zijn met inzicht en
smaak gebouwd. In de pastorie mocht
gelukkig geen kamerverhuurbedrijf worden
gevestigd en ook splitsting in een aantal
appartementen werd niet toegestaan.
Weer een pand dat dankzij de nieuwe
verordeningen uit handen van beleggers is
gebleven. Het pand wordt nu bewoond door
de eigenaren die we graag in onze buurt
welkom heten.
Er is op het binnenterrein een bijzondere,
nieuwe installatie voor de warmtevoorziening aangelegd. Hiervoor zijn 17 gaten
geboord, 120 meter diep, die ondergronds
zijn verbonden door leidingen en uitkomen
in een tank. In de toekomst is het gebouw
in de zomer aangenaam koel en in de
winter, misschien met een beetje elektrische bijverwarming, lekker warm. Door
deze installatie kan het hele gezondheidscentrum van het gas af. Ook de oude
bebouwing aan de Sint Odastraat is volgens
plan afgebroken. Al deze werkzaamheden
waren omvangrijk en behoorlijk heftig voor
omwonenden.
De binnenkant van het gebouw begint vorm
te krijgen; de apotheek, de mooie hoge
spreekkamers, onderzoekkamers, de
3

wachtkamers, de lift en het trappenhuis.
Alle oude en bijzondere elementen van het
patronaatsgebouw zijn waar mogelijk
gespaard. Op de eerste verdieping
verschijnen de contouren van de ruimten
voor de fysiotherapie en andere gebruikers
van het gezondheidscentrum zoals een
verloskundige en psychologen. Op de
bovenste verdieping is een mooie lange
dakkapel geplaatst waar de deelnemers
aan de geplande dagopvang voor ouderen
veel plezier aan zullen beleven.
Op dit moment is dat aan de buitenkant nog
niet helemaal te zien maar het gaat goed
met de verbouwing. De opening staat
gepland voor het eerste kwartaal van 2021.
Wij wachten in spanning af en houden u op
de hoogte.

Zienswijze
omgevingsvisie
door Louise van Bronswijk

Schoon,
bereikbaar
en groen
door Dirk Tempelaar

Buurtnetwerk Brusselsepoort
heeft gereageerd op de uitnodiging
van de Gemeente om zienswijze
in te dienen op de nieuwe ontwerpomgevingsvisie. De Omgevingsvisie
is de strategische visie voor de
fysieke leefomgeving van Maastricht: de doelen en de gewenste
ontwikkelrichting van de stad tot
2040.

We hebben allereerst de problematische
verkeerssituatie en de verontrustende
plannen voor de verkeerscirculatie aan de
noordzijde van de stad aan de orde gesteld.
Omdat het niet nodig is om opnieuw het wiel
uit te vinden, hebben we ons verder achter
de zienswijze van enkele bewonersiniatieven
geschaard. Hieronder treft u de tekst aan
zoals de voorzitter van het Buurtnetwerk
die verstuurd heeft naar de Gemeente.

Maastricht is een nieuw overleg
rijker: het BOS overleg. De naam
staat voor Bewoners, Ondernemers en Studenten, hetgeen
meteen aangeeft dat het een zeer
breed samengestelde belangengroep is, die zich inzet voor het
verbeteren van de leefbaarheid
van de stad. Chantal Thomassen,
bewoner van Ravelijn, is één van
de drijvende krachten van dit
overleg.

Maastricht, 21 oktober 2019
Betreft: Bijdrage Buurtnetwerk Brusselsepoort inzake stadsronde Omgevingsvisie
Geacht College, geachte Raad,
Graag zouden we als Buurtnetwerk Brusselsepoort onze zienswijze willen geven betreffende een tweetal onderwerpen
uit de Omgevingsvisie: het leefklimaat in onze buurt en het verkeer in onze buurt.
Om met de laatste te beginnen: met grote teleurstelling hebben we kennis genomen van uw ideeën rondom afronding van
het Noorderbrugtracé. Als Buurtplatform hebben we steeds op constructieve wijze meegedacht over de realisatie van
het tracé, ondanks dat van begin af aan duidelijk was dat dit een aanslag zou betekenen op de leefbaarheid van onze
buurt. Die bereidheid tot meedenken heeft er ook toe geleid dat, binnen de smalle marges van het project, door de
projectuitvoerders steeds waar mogelijk rekening is gehouden met onze belangen. Maar daar lijkt sinds dit voorjaar,
deze zomer een kentering in te zijn gekomen. Sinds dit voorjaar krijgen we steevast te horen dat in de ogen van de
projectuitvoerders het project is geslaagd, op één doel na. Dat ‘pijnpunt’ (niet onze woorden, maar die van de verkeersdeskundige van de gemeente) betreft de verkeersintensiteit van het traject Fort Willemweg – Nobellaan – Gentelaan.
Voorzien was een aanzienlijke verhoging van de verkeersintensiteit, maar niet in de mate zoals die zich nu voordoet.
Hetgeen aanzienlijke extra overlast, boven de al voorziene, voor de buurt, de school, het medisch kinderdagverblijf met
zich meebrengt: niet enkel de overlast van meer passerende voertuigen, maar steeds vaker en langduriger, de overlast
van stilstaande en wachtende voertuigen. In ons overleg met het projectbureau, en later met de gemeente, is steeds naar
voren gekomen dat het niet realiseren van dit doel een ‘restopgave’ met zich meebrengt: het beter sturen van verkeersstromen opdat tot nu toe onderbenutte nieuwe wegen beter benut gaan worden en de verkeersintensiteit door onze buurt
heen teruggebracht kan worden tot de prognose van weleer, waarop alle ‘overeenkomsten’ met de buurt immers waren
gebaseerd. Ja, er is inderdaad gesproken over een ‘restopgave’, maar nooit anders dan in de betekenis van: we moeten
dit beter finetunen, zorgen door actieve regulatie dat er een einde komt aan onder- en overbenutting. Tot onze grote
schrik zien we de term ‘restopgave’ in de Omgevingsvisie terugkeren met een volstrekt andere invulling: het voornemen
tot het vergroten van de capaciteit van het traject Fort Willemweg – Nobellaan – Gentelaan. Uit het voorgaande zal
duidelijk zijn dat een dergelijke oplossing voor onze buurt volstrekt onacceptabel is. En ook zou moeten zijn voor een
gemeente die waarde hecht aan het zijn van een geloofwaardige en betrouwbare partner. In deze gaat het overigens niet
enkel over sec verkeersintensiteit. Al van het eerste begin af hebben we het oneigenlijk gebruik van de nieuwe route
(door niet-bestemmingsverkeer) telkens op de agenda geplaatst, in het bijzonder waar het vrachtverkeer betreft en zeer
in het bijzonder waar het vrachtverkeer in de nachtelijke uren betreft (ja, de snelste route van Heerlen naar Antwerpen
gaat nog steeds langs de van Gente rotonde). Telkens werd onze ongerustheid beantwoord dat goed overleg met
vervoerder een betere oplossing zou zijn dan verkeersregulatie. Ons Buurtnetwerk zou graag op dit moment samen met
u willen vaststellen dat dit goede overleg, waar het ook uit heeft bestaan, geen opbrengsten heeft gehad, en dat een
verkeerscirculatieplan nu echt de enige uitweg is. In die zin onderschrijven wij van harte de notitie Schoon, bereikbaar en
groen: Tien maatregelen voor een vitaal Maastricht welke het BOS-overleg u recentelijk heeft doen toekomen.
Wat het leefklimaat betreft, spoort onze bijdrage geheel met de zienswijze eerder ingebracht door de gezamenlijke
Maastrichtse buurten verenigd in de Stichting Buurtbalans. Met name de onder A genoemde inbreng, De zorg over het
belang van wonen en het gebrek aan langjarige analyse, is zeer relevant voor onze buurt en wordt door ons dan ook volledig onderschreven.
Hoogachtend,
Stichting Buurtnetwerk Brusselsepoort
Namens deze:

Dirk Tempelaar, vz.
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Langzaamrijdend verkeer op de Nobellaan
om 15.00 uur ‘s middags. Niet eens spitsuur.

Als eerste activiteit heeft het BOS
overleg een notitie samengesteld onder
de naam Schoon, bereikbaar en groen,
Tien maatregelen voor een vitaal
Maastricht. Deze notitie dient mede als
zienswijze van dit overleg op de nieuwe
Omgevingsvisie van Maastricht, net
zoals wij als Buurtnetwerk ook een
zienswijze hebben opgesteld (zie
nevenstaand artikel). De zienswijze
van het BOS overleg mondt uit in tien
aanbevelingen die alle goed sporen met
wat het buurtnetwerk als zienswijze
heeft aangegeven. Denk daarbij aan het
verminderen van de verkeersdruk door
het instellen van een verkeerscirculatieplan, milieuzonering voor vrachtauto’s,
verbeteringen voor het fietsverkeer en
voetgangers, een geheel andere organisatie van de stadsdistributie in
navolging van wat is bereikt in een
aantal andere steden.Binnenkort zal het
BOS overleg de publiciteit zoeken met
hun ‘spoorboekje om de luchtkwaliteit
en bereikbaarheid in Maastricht te
verbeteren’. Nader bericht volgt dus,
met alle steun van ons buurtnetwerk.

Op de Buurtcamping is iedereen gelijk, mensen die elkaar in het
dagelijks leven niet zo snel tegen komen, ontmoeten elkaar op de
buurtcamping. Er ontstaat zo veel meer begrip voor elkaar.
Daarnaast is het ook een vakantiemoment voor buurtbewoners die
niet op vakantie kunnen gaan. Zo’n 60 kampeerders, 30 kinderen en
25 vrijwilligers hebben op deze manier een weekend samen
doorgebracht in het Viegenpark. Er werd gebarbecued en je kon
deelnemen aan diverse activiteiten. Zo was er was een weggeefboom en Ruben Komkommer heeft opgetreden voor de kinderen.
Je kon er trouwen voor één dag, maar ook gewoon samen met je
voeten in het water zitten en lekker kletsen!

De
buurtcamping
				

door Louise van Bronswijk

Dankzij financiële ondersteuning van de gemeente, het Oranje

Van 5 tot 7 juli werd het Viegenpark omgetoverd tot een
heuse camping. Daarmee was de eerste Maastrichtse
buurtcamping een feit! De Buurtcamping is een tijdelijke
camping met als doel het samenbrengen van bewoners
van de wijken Malpertuis, Caberg en Brusselsepoort
rondom het Viegenpark.
fonds, het Elisabeth Strouven fonds en het Kanunnik Salden fonds
hebben we de Buurtcamping kunnen realiseren. Daarbij konden we
ook rekenen op de steun van de mensen van de landelijke Buurtcamping organisatie en de professionele ondersteuning van onze
opbouwwerkster van Trajekt.
Donderdag 4 juli begonnen de campingbeheerders en de vrijwilligers met het opbouwen van de camping. Dat bleek nog een
behoorlijke klus! Mensen van de gemeente kwamen langs om te
kijken of we voldeden aan de veiligheidseisen en konden meteen
nog goede, bruikbare tips geven.

Film
			in de straat

door Louise van Bronswijk

Op zaterdag 28 september, op burendag, vond de alweer 6e editie
van ‘Film in de straat’ plaats. Het hoekhuis Bilserbaan/Edmond
Jasparstraat vormde weer het decor van een tweetal films.
Om acht uur werd begonnen met een kinderfilm, vanaf ongeveer
half tien hebben ruim 30 buurtbewoners genoten van de hoofdfilm
Lady of the Van. De filmavond was heel gezellig. Niet zo druk, maar
dat had met het weer en de weersvoorspelling te maken. Toch
hebben we het, op letterlijk een enkele spat na, droog kunnen
houden! Later op de avond werd het drukker en hebben we met
de buurt nog heel lang na staan kletsen. Ook weer diverse nieuwe
gezichten gezien en veel ouders met kleine kinderen. Kortom,
het was weer heel geslaagd!
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Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar de eerste buurtcamping in
het Viegenpark was zeker een succes. De campingbeheerders van
2019, Friedhelm, Mieke, Torsten, Sacha, Marion en Louise beraden
zich samen met de vrijwilligers nu al over de Buurtcamping 2020!
Ook vanuit de media is er volop aandacht besteed aan de Buurtcamping Viegenpark Maastricht. De Buurtcamping is op RTV Maastricht
geweest in het programma ‘Het goede doel’ en op 12 september jl.
bij NPO2 in het programma BinnensteBuiten. Er was ook een
verslaggeefster van Salto (stadsradio Amsterdam) aanwezig. Voor
hun programma over De Buurtcamping heeft zij toen ook een aantal
mensen geïnterviewd.

Overlast, handhaving,
preventie en melden
door Jojet Lysen

Op 3 en 5 september heeft Miquel Faut, onze wijkagent, samen met enkele
buurtbewoners een aantal kamerverhuurpanden bezocht in de Brusselsepoort. Ook zijn er nieuwe leefregels uitgedeeld in het Engels en Nederlands.
Over het algemeen waren de reacties van de kamerhuurders/studenten
positief. Iedereen zei te snappen dat je in een buurt waar je dicht op elkaar
woont, in oude gehorige huizen, niet zo maar je gang kunt gaan.

Een aantal huurders gaf, verrassend
genoeg, aan ook zelf overlast te ervaren
van medebewoners, maar weinig aan het
gedrag van deze te kunnen veranderen.
Verhuurders blijken vaak niet te willen
meewerken om problemen tussen
huurders onderling, over bijvoorbeeld
geluidsoverlast, op te lossen. Opnieuw
blijkt dat huisbazen vaak wel de lusten,
maar niet de lasten van hun kamerverhuurpanden willen.
De wijkagent ziet nog steeds voordelen van
dit soort bezoekjes en gesprekken en er
melden zich genoeg bewoners aan om mee
te lopen. De rondjes met de wijkagent
worden daarom voorlopig gecontinueerd.
Mocht u graag willen meelopen of een pand
willen aanmelden voor een bezoekje van
buurtbewoners en de wijkagent? Dat kan via
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl.
Hebt u zelf last van lawaai, vuilnis,
fietsen etc. meld dit dan bij de afdeling
Handhaving van de Gemeente Maastricht,
tel. 14043. U vraagt vervolgens naar
Maastricht en dan naar Handhaving.
U kunt overlast ook melden bij de politie
via de meldkamer: 0900 8844.
Op dit moment zijn de gemeentelijke
handhavers, naast de normale werkuren,
op de donderdag, vrijdag en zaterdag tot
02.00 uur ‘s-nachts aanwezig.
Als niets helpt kunt u een beroep doen
op Buurtbemiddeling Maastricht.
Jan van der Weerd en Gerard Mol zijn
telefonisch en/of per mail bereikbaar.
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.
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Tijdens de laatste buurtnetwerkvergadering op 24 september j.l werd opnieuw de
overlast van loslopende honden op de
Hoge Fronten benoemd. Sommige
buurtbewoners durven niet meer de Hoge
Fronten in omdat heel veel honden ook
buiten het losloopgebied niet worden
aangelijnd. We hebben gebeld en gemaild
met de afdeling Handhaving van de
gemeente over dit probleem. Handhaving
heeft toegezegd nog eens extra te gaan
controleren maar wijzen ook op de eigen
verantwoordelijkheid van hondenbezitters.
Deze moeten zelf voorzieningen meenemen voor het opruimen van poep en er aan
denken hun hond aangelijnd te houden.
(behalve in het losloopgebied). Ook hier
geldt, als u regelmatig problemen ervaart
vanwege loslopende honden op de Fronten:
bel met Handhaving. De afdeling buitengebied die belast is met het toezicht op de
Fronten zegt eigenlijk nauwelijks meldingen
te onvangen vanwege dit probleem.
Hondenbezitters willen we graag vragen
rekening te houden met buurtbewoners die
niet van honden houden. Houdt uw hond,
behalve in het aangewezen losloopgebied,
aan de lijn.
Vanuit het buurtnetwerk was ik aanwezig bij
een bijeenkomst over handhaven op 12 juni jl.
De burgemeester kwam vertellen dat we
geweldig waren omdat we zo betrokken zijn,
maar dat we niet al te veel mogen verwachten van Handhaving omdat de middelen nu
eenmaal beperkt zijn. De gemeente vroeg
ons verder of we wisten wat de rol van team
Handhaving is en of het team Handhaving
voldoende zichtbaar is in de buurt. Daarnaast werden we gevraagd of bepaalde
overlast met voorrang zou moeten worden
aangepakt. Tenslotte vroeg men ons of we
het idee hadden dat Handhaving er voor ons
is als we ze nodig hebben.
We werden aan zogeheten debattafels bij
elkaar gezet, niet ideaal trouwens, maar er
werden wel veel punten aangedragen. In
elke groep werd allereerst opgemerkt dat

informatievoorziening en bereikbaarheid
ernstig tekort schieten. Ook de samenwerking tussen Politie en Handhaving vond
men slecht. Burgers weten niet wanneer
ze waar wat moeten melden. Moet je bellen
met de politie of met Handhaving? Hoe is
Handhaving eigenlijk bereikbaar en
wanneer dan? Veel buurtbewoners zouden
graag een centraal meldpunt zien dat
24 uur per dag bereikbaar is. Ook werd
opgemerkt dat er onvoldoende terugkoppeling is na een melding en dat er vaak
geen dossiers worden aangelegd zodat
er bij herhaaldelijke overlast geen goede
vervolgstappen konden worden genomen.
Helaas kregen we na afloop geen duidelijk
verslag, maar een soort stripverhaal waaruit absoluut niet bleek dat de aanwezige
buurtbewoners belangrijke aanvullingen
en bijdragen hadden benoemd voor een
nieuw gemeentelijk Handhavingsbeleid.
Een gemiste kans van de Gemeente om
burgerparticipatie serieus te nemen!

Leefbaarheid en
buurtbalans zorgt
ervoor dat iedereen
hier prettig woont.
De door BuurtBalans afgedwongen nieuwe
verordeningen over aantallen kamerverhuurbedrijven, de zogenaamde 40/40/40
regeling en het straatquotum voor het
maximaal aantal kamerverhuurbedrijven,
beginnen in de Franquinetstraat voorzichtig
positief te werken. De laatste 5 verkochte
panden in de straat zijn aangekocht door
gezinnen/zelfbewoners omdat in deze
panden geen verhuurbedrijven meer
mochten worden gevestigd. We hebben
de ooievaar in de straat gesignaleerd,
er rijden weer kinderwagens en behalve
studenten brullen er nu ’s nachts incidenteel ook baby’s. We vinden dit een hele
vooruitgang. Er is nog steeds veel overlast
vanuit sommige kamerverhuurde panden
in de straat maar de bewoners van de
Franquinstraat hopen dat de balans zich
verder gaat herstellen.
Omdat BuurtBalans als Stichting doorgaat
voor de hele stad (zie het artikel elders in
dit blad) hebben we binnen het Buurtnetwerk Brusselsepoort de werkgroep
Leefbaarheid omgedoopt tot Leefbaarheid
en Buurtbalans. Deze werkgroep gaat
gewoon door om er voor te zorgen dat
onze wijk voor iedereen, of je nu huurder,
onderhuurder of eigenaar/bewoner bent,
prettig is om in te wonen.

Nieuwsflits Stichting
BuurtBalans

Oproep
wateroverlast
door Arja Peters

door Chris Leonards; Namens SBB, www.buurtbalans.nl | info@buurtbalans.nl

De Stichting BuurtBalans vertegenwoordigt 25 wijken en buurten (waaronder
Brusselsepoort) in overleg met Gemeenteraad en College van B&W over
balans in de buurten, met name woningsplitsing en -omzetting (kamerverhuur), handhaving en leefbaarheid, vakantieverhuur en de omgevingsvisie.

Hoe is de stand van zaken in deze vier
dossiers, en wat speelt er momenteel?
Bij de kamerverhuur is momenteel de
zogenaamde 40-40-40-regeling van kracht:
er mogen, per jaar en stadsbreed, niet meer
dan 40 kamers en 40 appartementen in
woonhuizen en 40 eenheden in om te
bouwen complexen gemaakt worden. Ook
geldt in de wijken rondom het centrum een
maximum voor het aantal kamerverhuurbedrijven en de regel dat nieuwe kamerverhuurbedrijven niet naast een bestaand
bedrijf mogen worden gevestigd. Daarnaast
heeft de raad het facetbestemmingsplan
studentenhuisvesting aangenomen
waardoor er nu eindelijk een einde aan
legalisering van bestaande (illegale)
verhuurpanden is gekomen. Deze panden
kunnen alleen binnen de 40-40-40-regeling
voortgezet worden. Momenteel zet het
gemeentebestuur in op ontwikkeling van
grootschalige studentenhuisvesting buiten
de wijken. De stichting BuurtBalans staat
achter deze beleidswijziging die de wijken
ontlast en uitzicht biedt op kwaliteit en
betaalbaarheid voor de kamerhuurders.
De stichting zal daarom het komende
jaar met name op ontwikkeling van deze
grootschalige studentenhuisvesting
inzetten en ervoor proberen te zorgen
dat de bestaande regelingen de diverse
evaluatierondes goed zullen doorstaan.
Ten aanzien van handhaving en leefbaarheid
is in het voorjaar een gemeentelijke
evaluatieronde gehouden en een eerste
opzet voor nieuw gemeentelijk beleid
gemaakt. De Stichting BuurtBalans maakt
zich bij de verdere ontwikkeling van nieuw
gemeentelijk beleid sterk voor één centraal
meldpunt, uitbreiding van handhaving naar
de nachtelijke uren, een duidelijk stappenplan (protocol) voor de handhaving, betere
samenwerking tussen handhaving en
politie, en een goede feedback naar melders
van overlast. Najaar 2019 en begin 2020 zal
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het nieuwe beleid voor de komende vijf jaar
worden vastgelegd.
Vakantieverhuur neemt in de stad (met
name in de binnenstad) hand over hand toe.
AirBnB, bijvoorbeeld, voorziet voor 2020
in Maastricht een toename van 55% ten
opzichte van 2019. De gemeente Maastricht
heeft in het afgelopen jaar enig beleid
vastgesteld (maximaal zes personen per
keer, maximaal 60 dagen per jaar, geen
handhaving, slechts vrijwillige registratie).
Volgens de Stichting gaat dat echter lang
niet ver genoeg. Andere steden hebben er
spijt van dat ze niet eerder hebben ingegrepen. De Stichting zal zich de komende jaren
met name op aanscherping van de regels
voor vakantieverhuur concentreren.
Er ligt nu een gemeentelijk conceptplan
voor de Omgevingsvisie ter inzage dat in
het najaar van 2019 verder besproken en
uitgewerkt zal worden. ‘Wonen’ is er helaas
geen centraal thema in geworden, wat de
Stichting betreurt, maar gelukkig is er door
toedoen van BuurtBalans wel aandacht
gekomen voor het Maaskruisend verkeer
(o.a. het Noorderbrug-tracé en de verkeersoverlast in de wijken), de toeristische druk
op de stad en de brede problematiek van
‘student en stad’.

Wie heeft er de laatste jaren last
gehad van wateroverlast in
bijvoorbeeld de kelder? Het gaat
daarbij om de volgende straten:
Vaubanstraat, Holsteinbastion,
Frederikbastion, Ravelijnstraat,
Erfprinsbastion en Acht Zaligheden.
Ten gevolge van het veranderende
klimaat valt er in korte tijd veel meer
regen uit de lucht dan vroeger en is de
druk op het rioleringssysteem daardoor
groter geworden. De gemeente doet in
principe pas iets als de wateroverlast
zich op gemeentegrond voordoet en
bovendien is aangetoond dat de oorzaak
niet in de tuinen/huizen van huiseigenaren ligt. Maar als er meerdere mensen
wateroverlast ervaren, kunnen we
misschien toch bewerkstelligen dat de
gemeente onderzoek gaat doen.
Problemen melden
U kunt problemen mailen naar:
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
Vermeld uw naam, adres, wanneer u
last heeft (weersomstandigheden) en
welke problemen er zijn. Ook graag
sinds wanneer (bij benadering) die
problemen zich al voordoen.

Workshops Tai Chi op het Orleansplein

Vanuit het buurtnetwerk hebben we in
september en oktober 6 workshops Tai Chi
georganiseerd op het Orleansplein. We
hoopten op die manier bewoners een kans
te geven op gezonde beweging en te
bevorderen dat verschillende groepen uit
de buurt elkaar wat vaker tegen zouden
komen. Er zijn 200 folders uitgedeeld in

de straten rond het Orleansplein in het
Engels en Nederlands. De opkomst, 		
zeker van studenten, viel echter tegen.
We gaan als buurtnetwerk nog eens
nadenken over andere manieren om 		
elkaar te ontmoeten. Graag willen we
Jos Jeurissen bedanken voor de inspirerende lessen.

Burendag

Het was een geslaagd buurtfeest op 28
september, ondanks een buitje af en toe.
Dat kon de pret niet drukken! Een aantal
buurmannen had de organisatie op zich
genomen en dat is zeer goed verlopen.
Met dank aan Yildiz Plaza konden we
genieten van een heerlijke barbecue.
En dan had iedereen ook nog zelf iets te
drinken meegebracht en veel mensen
hadden volop gebakken en gekookt,
waardoor er genoeg te smullen viel.
Onze buurman van de politie had zijn
collega’s gevraagd langs te komen met de
dienstwagen. Dat was voor de kinderen een

o
Frederikbasti

groot feest! Ook was er nog een buurvrouw
die de mooiste creaties kon maken van
ballonnen en weer een andere buurvrouw
heeft non-stop zitten schminken. In de tent
stond een suikerspinmachine en er waren
genoeg spellen om te spelen. Kortom, ook de
kinderen hebben een geweldige dag gehad.
Deze buurtdag komt hopelijk jaarlijks terug.
Leuk voor jong en oud! En goed voor de
geweldige sfeer onderling, waardoor het
ook zo fijn is om hier te wonen!
Namens de organisatoren:
Maurice, Kim, Roy, Huub, Athal en Paul

n

Franquinetstr
aat

Uit de verslagen blijkt dat de
burendag in een aantal straten met
veel succes en plezier is gevierd.
Buren hebben kennisgemaakt of elkaar
beter leren kennen. Daar hebben we
het hele jaar plezier van.

een goede buur
is goud waard!
Hulp of advies?
Mocht u in uw straat volgend jaar graag
burendag vieren of hiervoor een subsidie
willen aanvragen, maar weet u niet hoe
u dit moet aanpakken?
Mail naar het buurtnetwerk:
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl.
De leden van het buurtnetwerk die
ervaring hebben met het organiseren
van buurtfeesten kunnen u uitleggen
wat zij hebben gedaan om hun buurt/
straatfeest tot een succes te maken.
8
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Ook de Franquinetstraat vierde burendag.
We zouden het groen in de straat aanpakken,
maar door de regen ging dat niet door. We
hebben daarom prioriteit gegeven aan
kletsten, eten en drinken. Er was zoals
altijd uitbundig en goed gekookt door de
bewoners. Een buurman had een beamer
aangesloten met een foto-overzicht van
burendagen en andere feesten van de
afgelopen 25 jaar. Zo konden we zien hoe
wij allemaal ouder en kleine kinderen
groot waren geworden. Live hebben we
kennis gemaakt met de nieuwe kleine

kinderen in onze straat en we hopen dat ook
zij groot worden met goede herinneringen
aan de burendag!
Heel hartelijk dank aan de organisatoren die
bovendien voor goede zitplaatsen hadden
gezorgd via een subsidieaanvraag bij het
Oranjefonds. De bewoners van de Franquinetstraat hebben op die manier dit jaar vier
banken en twee tafels verkregen waardoor
we, na een eerdere aanschaf van een goede
feesttent, zo langzamerhand over een mooie
basisuitrusting voor de jaarlijkse burendag
beschikken. Volgend jaar weer!

Kijk
op
de
wijk
door Arja Peters

Wat kan er veel gebeuren in een half jaar!
De omgeving van de Fronten bij de
Ravelijnstraat is de meest opvallende
verandering voor de wijk. Zouden de
bejaarde schaapjes die daar al jaren in
een weitje staan, achteraan het Standaard terrein, er ook zo over denken? Wat
gebeurde er allemaal? Er werden hekken
geplaatst, er verschenen grote graafmachines, al het groen en alle bomen
werden uit de grond gerukt en er kwamen
telkens weer vreemde mensen het hek
van het weitje binnen om de vroedmeesterpadden te bekijken, die ernaast in de
moestuin onder wat oude tegels zaten. Op
een gegeven moment was er zelfs
discussie of de schapen nog wel bereikt
en gevoerd konden worden. Telkens
keken ze ons meewarig aan, als we weer
eens bij het hek kwamen.
Ik vraag me af hoe het nu verder moet en
besluit het aan Astrid en Lambert
Paulussen zelf te vragen, van wie de
schapen zijn. Astrid staat mij te woord. Zij
woont haar hele leven al in de Ravelijn,
vanaf het moment dat de woningen er
staan. Sinds 1974 woont zij samen met
Lambert in hun huis aan de rand van het
Standaardterrein.
Begin jaren 90 kwam Lambert ineens met
twee lammetjes naar huis. Astrid vroeg
zich af wat ze binnen met twee lammetjes
moesten, die bovendien in het begin ook
nog veel verzorging behoefden. Maar toch
nam ze de zorg op zich. Want dieren
mogen alles bij Astrid, daar heeft ze ook
meer mee dan met mensen. Dieren zijn
eerlijk, die kun je vertrouwen, zo stelt ze.
Ze huurden een moestuin van de gemeente. De wei waar de schapen tegenwoordig staan was destijds nog van het
Elizabeth Strouven Fonds, maar ook die
mochten ze gebruiken. Toen het terrein
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verkocht werd, was er wel discussie over
het weitje en er was een heleboel gedoe
over wie er tot wanneer mocht blijven.
Uiteindelijk mogen Astrid en Lambert er
blijven tot 2024, dan wordt het terrein ook
natuurgebied. Er mogen in de tussentijd
dan ook geen nieuwe schapen meer bij
komen. Alles daaromtrent staat gedocumenteerd. Ook kwamen er in 2017
paaltjes op het toegangspad met een
sleutel die alleen Astrid en Lambert
beheerden, zodat niet iedereen zomaar
kon doorrijden om bijvoorbeeld afval te
storten.
Het begon dus met twee lammeren, een
Mergellandschaap en een Jacobsschaap.
De zes ooien die er nu nog staan, zijn
allemaal afstammelingen daarvan. De
oudste is inmiddels 20 jaar en blind. Ze
zoekt haar weg door zachtjes met haar
neus te voelen waar ze naartoe moet.
Normaal worden schapen zo’n 12 tot 15
jaar, maar bij Astrid en Lambert dus een
stuk ouder, waarschijnlijk doordat ze zo
liefdevol verzorgd worden. Omdat ze zo
oud zijn en hun verzorgers zo goed
kennen, zorgen Astrid en Lambert ook
altijd zelf voor hun dieren. Ze zijn best
schuw, maar komen meteen naar het hek
als ze hun baasjes herkennen.
De meeste schapen hebben problemen
aan hun poten. Daarom is Astrid, in
samenspraak met de dierenarts, met
CBD olie gaan werken en dat blijkt te
helpen. Schapen zijn heel gevoelig en
mankeren vaak iets, maar kunnen
desondanks niet veel aan pijnstilling
verdragen. Normaal worden schapen
voor de slacht gehouden en krijgen ze
daarom niet snel antibiotica. Voor
hobbyisten zoals Astrid en Lambert, is er
een aparte afspraak met de dierenarts
daaromtrent. Maar de dierenarts is duur

en zoals gezegd, mankeren schapen nog
al eens wat. Zo hadden ze bijvoorbeeld
zelfs eens een schaap dat een neurologische aandoening bleek te hebben,
compleet met insulten.
Eens per jaar komt de schapenscheerder
uit Eys/Wijlre, meestal in het voorjaar,
afhankelijk van hoe druk hij het heeft. Hij
neemt de wol dan mee naar een verzamelpunt. De schapen worden altijd
bijgevoerd. Dat is niet echt nodig, maar
Astrid en Lambert hebben dat vanaf het
begin gedaan. Bietenpulp is populair en
om de dag krijgen ze ook nog gedroogd
brood. Vossen blijken ook graag mee te
eten. Tegenwoordig zetten Astrid en
Lambert maar hondenbrokken voor ze
klaar, zodat ze niet alle bietenpulp voor
neus van de schapen wegkapen.
De schaapjes die er nu staan heten:
Halve Maan, Dikke Uier, Tuttel, Spikkel,
Witje en Beatle.
In de vorige lichting heette er ook eentje
Simpel. Die deed zijn naam eer aan. De
moeder wilde het lam niet laten drinken,
terwijl die eerste melk, genoemd de
biest, juist zo belangrijk is. Astrid heeft
Simpel met de fles grootgebracht. Zes
keer per dag een fles en de hele dag er
achteraan rennen om alles op te ruimen!
Maar niets is haar teveel als het om
dieren gaat!
We zullen het schapenweitje allemaal
gaan missen, net zoals nu al het vroegere
veld waar momenteel alles voor de bouw
voorbereid wordt. Astrid zou de schapen
zelfs inruilen als dat stuk natuur terug
zou komen!

Bouwplannen Standaardterrein
Ravelijnstraat

door Wim Schoenmakers

Namens omwonenden, volkstuinders en overige buurtgenoten en belanghebbenden

Stand van zaken
Nadat in december 2018 het uitwerkingsplan voor het Standaardterrein door
het College en de raad was goedgekeurd, hebben wij als omwonenden steeds
geprobeerd om op deelvergunningen het werk stilgelegd te krijgen. Dit om de
bouw van een villapark op een fraai stukje natuur waar alle Maastrichtenaren
tot voor kort van konden genieten, te voorkomen. De gemeente heeft liever
villa’s van 8 ton voor de happy few dan hazelwormen, vleermuizen, vroedmeesterpadden en muurhagedissen op het voormalige Standaardterrein.
De juridische procedures
In eerste instantie werd de verleende
kapvergunning geschorst door de rechter,
aangezien er inderdaad verder ecologisch
onderzoek noodzakelijk werd geacht. Nog
voordat schorsing van de kapvergunning
was ingetrokken, verleende de gemeente
echter reeds een aanlegvergunning. Ook
daar hebben we bezwaar tegen aangetekend en voorlopige voorzieningen voor
ingediend. Het bezwaar loopt nog.
In de voorlopige voorziening was de
uitspraak dat er ook voorafgaand aan de
aanlegwerkzaamheden verder ecologisch
onderzoek nodig was. Tegenonderzoek door
een door ons in de arm genomen ecologisch
onderzoeksbureau, toonde aan dat er wel
degelijk beschermde diersoorten aanwezig
zijn op het terrein. Daaruit volgde dat er
faunaschermen geplaatst moesten worden
om te voorkomen dat deze soorten verder of
opnieuw het terrein op zouden komen. Toen
aan deze voorwaarden door Mulleners werd
voldaan zag de rechter geen reden meer om
de aanlegvergunning op te schorten.
Gebrek aan communicatie en overleg
Gemeente en Mulleners beroepen zich op
het bestemmingsplan en daar mag niet aan
getornd worden. Brieven die wij in deze aan
de raad gestuurd hebben, werden nooit
beantwoord. De enige reactie kwam van een
raadslid die beweerde dat indien de bouw
niet door zou gaan de gemeente opgezadeld
zou worden met een schadeclaim van 15
miljoen. Voor de rechter beweerde de
betreffende vastgoedonderneming echter
niets van een dergelijke claim te weten.
Toch werd dit de gemeenteraadsleden
voorgehouden, hetgeen hun stemming over
het Uitwerkingsplan beslist heeft beïnvloed.
Ook werden wij afgescheept met de
mededeling dat als deze plannen niet door
zouden gaan, er wederom flats gebouwd
zouden kunnen worden. Echter, in de
package deal met de woningbouwverenigingen was al lang besloten dat er hier slechts
12 woningen mochten verrijzen en dat
daarmee de bouw van flats en woonwagen10 /
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kamp definitief van de baan was. Toch is
hier steeds mee gedreigd, zowel door het
College als door de vastgoedondernemer.
En ook dat heeft de stemming, ook in de
raad, vast beïnvloed.
Groene Poort Maastricht
Maar over wat voor woningen er dan zouden
moeten komen, is nooit enig overleg
mogelijk geweest. Van begin af aan zijn deze
stadsvilla’s van Mulleners ons door hen en
de gemeente door de strot geduwd. Nooit is
er inhoudelijk inspraak mogelijk geweest
over een door de buurt gewenste invulling:
realisatie Groene Poort als ingang tot het
Frontenpark met bijvoorbeeld biologische
en educatieve stadstuinbouw. Indien bouw
daadwerkelijk een verplichting was, dan 12
Tiny Houses zonder eigen tuin, als starterwoningen. Ook daaraan is een groot tekort
op de woningmarkt! Daardoor zou er een
open, openbaar toegankelijk gebied zijn
blijven bestaan, passend bij de bestaande
bebouwing in de buurt én de natuurwaarden
van deze unieke cultuurhistorische
omgeving.
Hoezo, College en raad zijn er voor de
burgers? Maar dan toch alleen voor rijke
burgers!
Bomenkap 15 augustus schrikt buurt op
Nog voor de rechterlijke uitspraak van de
rechtbank in Roermond op de mat lag,
werden wij in de vroege ochtend van 15
augustus als buurtbewoners opgeschrikt
door lawaai van manoeuvrerende vrachtwagens en het gekletter van hekwerken die
van aanhangers werden gegooid. Ook
verschenen er twee grote graafmachines op
het toneel.
Navraag bij de uitvoerder leerde dat de
grond gesaneerd ging worden, voor verdere
informatie moesten we ons maar wenden
tot de opdrachtgever. Vooral het een paar
dagen later met grof geweld slopen van de
markante bomen - plus een paar meer die
niet eens in de vergunning zaten (zoals de
grote walnoot en de hazelaar) -, werd met
veel onbegrip en woede, ook van veel

De illegaal aangelegde rioolput
in het oostelijk deel
voorbijgangers, aanschouwd. Dat door dit
alles de flora en fauna ernstig verstoord
waren, bleek al een dag later toen er enkele
‘gevluchte’ muurhagedissen werden gezien
op de stoep van de Pastoor Habetsstraat
waar ze normaal gesproken niet komen.
Overtreding Wet natuurbescherming (Wnb)
Inmiddels zijn we drie maanden verder.
De werkzaamheden lijken gewoon door te
gaan. Echter, de Provincie heeft in de
tussentijd het werk nog tijdelijk stil laten
leggen vanwege overtredingen van de Wnb
– uitvoering van werkzaamheden achter het
faunascherm. Mulleners heeft namelijk op
meerdere fronten de Wnb overtreden.
Wij als bewoners en bewonersverenigingen
hebben gepoogd zowel bij de gemeente, als
bij de Provincie en Handhaving hier op in te
grijpen, maar dat resulteerde in een van het
kastje naar de muur naar elkaar doorverwijzen. Uiteindelijk is er door de Provincie
een dwangsomtraject gestart tegen
Mulleners en Van de Kreeke (de uitvoerend
aannemer) met een dwangsom van € 2.500
per dag indien de Wnb opnieuw wordt
overtreden.
Bezwaarprocedure bij gemeente
Er loopt nog een bezwaarprocedure bij de
gemeente tegen de aanlegvergunning. Maar
inmiddels heeft de Raad van State in de
voorlopige voorziening tegen het uitwerkingsplan geoordeeld dat de aanwezigheid
van diersoorten als vroedmeesterpad en
muurhagedis vooralsnog de bouw van 12
luxevilla’s niet in de weg staat. Dit houdt in

dat de voorzieningenrechter de vastgoedfirma en de gemeente heeft toegestaan op
eigen risico en onder voorwaarden door te
gaan met het uitvoeren van de plannen
maar dat, mochten zij de rechtszaak bij de
Raad van State verliezen, alles in de oude
staat teruggebracht moet worden. Kennelijk
is de firma Mulleners bereid dit risico te
nemen.
Maar met zijn werkzaamheden moet
Mulleners zich dus op dit moment nog
beperken tot het zogeheten westelijk deel
van het terrein. Dat wil zeggen het deel van
het plangebied buiten het faunascherm, dus
aan de kant van de Ravelijnstraat, de Halve
Maanstraat en het Erfprinsbastion. Voor
werkzaamheden op het oostelijk deel van
het plangebied, dus binnen het faunascherm, moet vrijstelling in het kader van
de Wet natuurbescherming (Wnb) bij de
Provincie worden aangevraagd. Deze is
inmiddels aangevraagd voor de soorten
vroedmeesterpad, muurhagedis, hazelworm en alpenwatersalamander. Maar
nog niet verleend, vandaar dat er ook nog
geen weg is doorgetrokken van het Standaardterrein naar de Halvemaanstraat.
De hierboven genoemde overtredingen
tegen de Wnb door Mulleners hadden o.a.
betrekking op het desondanks aanleggen
van riooldelen in dit oostelijk deel. Het
oostelijk deel is dus het leefgebied van o.a.
de muurhagedis, de vroedmeesterpad en de
alpenwatersalamander. Allemaal Europees
en/of nationaal beschermde diersoorten.
Bodemprocedure Raad van State
Maar of al hun plannen ook daadwerkelijk
doorgaan, hangt dus af van de uitspraak
van de bestuursrechter in het beroep
Uitwerkingsplan dat de omwonenden
hebben aangespannen bij de Raad van State
in Den Haag. Deze bodemprocedure dient
op 6 december. Ook is er voor de woningen
zelf bijvoorbeeld nog geen bouwvergunning
verleend.

Help mee!
Ondanks dat het als verlies aanvoelt
omdat er al zoveel natuur verloren is
gegaan, zijn we nog hard aan het werk
om de rechtszaak bij de Raad van State
gedegen voor te bereiden! Alle hulp en
bijval in dit stadium is dan ook van
harte welkom.

Op 20 mei organiseerde Buurtnetwerk Brusselsepoort samen met Trajekt
een activiteit rondom het speelterrein aan de Fons Olterdissenstraat.
Doel was om het gesprek met kinderen en ouders aan te gaan over hoe ze
de speeltuin beleven en wat er verbeterd kan worden.
Een greep uit de verbeterpunten:
• geen gras meer op het voetbalveldje;
•	de omheining is niet goed, ballen
rollen gewoon de straat op;
• de speeltoestellen zijn vies.
Tijdens deze activiteitenmiddag, die door
meer dan 20 kinderen en een aantal
ouders werd bezocht, konden de kinderen
onder begeleiding van de mensen van de
Kunstketel een wensflesje maken en
daarin hun wens voor de speeltuin
stoppen.

Actie
De wensen zijn ook doorgegeven aan het
Buurtnetwerk Brusselsepoort en aan
Trajekt. Met al deze informatie hebben we
ons vervolgens gemeld bij de gemeente
met de vraag hoe nu verder te gaan.
En daar kregen we slecht nieuws. De
speeltuin is volgens de gemeente nog in
orde en staat pas over een paar jaar op
de lijst om onder handen genomen te
worden. Tenzij we zelf actie ondernemen…
Vandaar dat we bij deze een oproep doen
aan kinderen en hun ouders om een
werkgroep te starten die actief met de
verzamelde ideeën aan de slag gaat.
Geef je op voor deze werkgroep bij:
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
of bij Marit.rijk@trajekt.nl
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door Louise van Bronswijk

foto: gebottelde

Wil je verder op de hoogte blijven?
Kijk dan ook op onze Facebook-pagina
GROENE POORT MAASTRICHT
www.facebook.com/
GroenePoortMaastricht

Actie Speeltuin
Fons Olterdissenstraat

Met de flyer proberen we nog meer mensen te
benaderen om zich in te schrijven voor de werkgroep.
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Op zondagmiddag 5 januari van 16.00
tot 18.00 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!

Campus Special Needs:

Groepsstages in de
Brusselse Poort

Nieuws van
basisschool St. Oda
door Iris den Ridder, basisschool St. Oda

Als de eerste blaadjes vallen, de nachten steeds langer
worden en de ochtenden behoorlijk kouder zijn dan de
middagen, weet je dat het schooljaar alweer aardig
gevorderd is. Iedereen, zowel leerkrachten als kinderen,
is gewend aan de nieuwe groep en alles gaat weer zijn
gangetje.
We kijken vol
vertrouwen uit naar
het nieuwe schooljaar waarin we ons
90-jarig bestaan
vieren. De opening
van het schooljaar
vierden we door
letterlijk 90 jaar
terug in de tijd te
gaan. De kinderen
werden verwelkomd
door de leerkrachten
verkleed als religieuze
zusters die destijds
de lessen op onze
school verzorgden.

verzorgd vanuit CSN VSO | 2019-2020
door Team CSN, Frans van de Laarplein

Stage is een zaak van de leerling, ouders en school geworden,
maar de begeleidingsbehoeften van deze leerlingen is dan
echter (nog) te groot om aan een reguliere stage deel te
nemen. Stageplaatsen kunnen niet aan hun begeleidingsvraag voldoen. Dat betekent dat deze leerlingen niet op
stage kunnen en mogelijk bij schoolverlaten van de ene op
de andere dag volledig moeten overstappen van school naar
dagbesteding. Dit vinden wij geen gewenste situatie.
Om de leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding of
arbeid toch tegemoet te kunnen komen zijn we dit schooljaar
gestart met zogenaamde groepsstages bij de Jumbo en de
Albert Heijn in de Brusselse Poort.

Op 2 september, de dag waarop we precies 90 jaar bestonden,
werden alle kinderen getrakteerd op een ijsje.
Ons tweejaarlijks muziekspektakel staat ook in het teken van het
90-jarig bestaan en draagt als naam ‘Old Odaschool’. Heeft u de
banners op de gevels gezien? Op zaterdag 4 april 2020 zetten we
een wervelende show neer in de Mercedes Benz-Theaterzaal in
Randwijck. We zouden het leuk vinden om u als buurtbewoner
daar te mogen ontmoeten.

Doelen van de groepsstages zijn:
1	Vanuit een veilige, vertrouwde begeleiding zich stap
voor stap beter thuis voelen in een arbeidsomgeving.
2	Brede praktische oriëntatie op werken. Wat is werken,
wat wordt er van mij verwacht en hoe stel ik me hierin op?
3	Ervaren of ik deze werkzaamheden aan kan leren en
kan ontwikkelen. Zowel kwalitatief en kwantitatief.
4	Ontwikkelen van een werk ritme en werkstructuur.
5	Omgaan met geldende regels, afspraken en
veiligheidsvoorschriften.
6	Leren omgaan en communiceren met mensen op
de werkvloer.
7	Leidinggevenden, collega’s en/of klanten.
Wij zullen elkaar vast en zeker nog wel zien
in de Brusselse Poort.
Groeten van alle leerlingen en personeelsleden
Campus Special Needs
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Andere activiteiten die we eventueel organiseren rondom ons
jubileum zullen we aankondigen via onze Facebookpagina.
Wellicht ook voor u als buurtbewoner interessant om te volgen.
Net zoals de stad Maastricht heeft ook MosaLira, de overkoepelende organisatie waar we met de Odaschool onder vallen, de Global
Goals van de Verenigde Naties hoog in het vaandel staan. Dit zijn
duurzaamheidsdoelen die in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Op
woensdag 25 september werd hier volop aandacht aan gegeven in
de groepen 7 en 8. Zij kregen les van een gastdocent die met een
speciaal voor deze dag ontwikkelde activiteit naar school kwam.
Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, vond hier een vervolg
op plaats. Het doel van dit alles is om het bewustzijn te vergroten,
begrip te ontwikkelen en lokaal leiderschap op te bouwen voor de
Global Goals in Maastricht.

Spreekt dit u dit aan?
Kom dan eens een kijkje nemen bij ons op school. U bent iedere
dag welkom. We maken graag een afspraak met u om ons
kindcentrum te laten zien.
Neem ook alvast een kijkje op onze website www.oda-bs.nl
of op onze Facebookpagina om een indruk te krijgen.
Een afspraak maken kan via mail: info@oda-bs.nl of telefonisch:
043-343 09 70.

