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Van de redactie
"Wilt u het gat in het trottoir langs mijn voordeur komen
repareren?" vroeg een bewoner uit de Christiaan
Sterckstraat. Ik heb hem naar het telefoonnummer
3504000 verwezen ( het klantenmeldpunt), waar hij met
dergelijke klachten terecht kan.
Dit was een van de reacties op het verspreiden van ons
wijkblad "De Brusselsepoort-oost" in het woongedeelte
omsloten door de Brusselseweg, Dr. van Kleefstraat,
Via Regia, Nobellaan en Fagotstraat.
Op verzoek van een paar bewoners van de Bilserbaan,
die sedert een klein jaar de vergaderingen van ons
buurtcomité bijwonen, is onze laatste uitgave ook in 784
brievenbussen aan de overkant van de Brusselseweg
gedeponeerd.
De representanten van de Bilserbaan ontvingen al
langer ons buurtblad en ontdekten daarin dat zij in hun
straat/buurt met vrijwel dezelfde problemen te maken
hadden als wij en pleitten ervoor ook in uw straten ons
blad te verspreiden.
We hebben aarzelend ingestemd "eenmaal voorlopig",
zeiden we, want we weten helemaal niet of dat wel
welkom is.

Agenda:
8 november
21 november

2005 vergadering buurtcomité
2005 discussie-avond over fijnstof,
Fort St.Pieter, 19.30 uur.
6 januari
2006 nieuwjaarsreceptie
10 januari
2006 vergadering buurtcomité
14 maart
2006 vergadering buurtcomité
9 mei
2006 vergadering buurtcomité
12 september 2006 vergadering buurtcomité
14 november 2006 vergadering buurtcomité
Vergaderingen van het buurtcomité zijn altijd in de
bovenzaal van café 1900, Orleansplein, 20.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie
Alle buurtbewoners zijn van harte
welkom op onze nieuwjaarsreceptie
vrijdag 6 januari vanaf 20.00 uur in
café 1900.

Discussieavond fijnstof
21 november 2005 discussie-avond over fijnstof, Fort
St.Pieter, 19.30 uur met als thema: 'Slechte luchtkwaliteit in Maastricht'. Het organiserend platform is
een samenwerkingsverband tussen Maastrichtse buurtplatforms en milieuorganisaties. Voor deze avond zijn
twee experts uitgenodigd. Zij zullen ons informeren over
de gevaren van gevaarlijke stoffen als fijnstof en
stikstofdioxide èn de gezondheidsrisico's die dit met zich
meebrengt. Verder is er veel ruimte voor discussie.
De aanpak van de slechte luchtkwaliteit en van gevaarlijke stoffen wordt steeds urgenter.

Redactie:
Twee mensen uit de Bilserbaan, soms drie en, sedert de
laatste uitgave van ons blad, één persoon van de Fons
Olterdissenstraat wonen onze vergaderingen bij.
De gemeente hoopt dat de gehele wijk in ons buurtcomité vertegenwoordigd is. Dat spaart haar werk,
want dan heeft ze één aanspreekpunt.
Maarrrrr…..wilt u wel met ons in zee, wilt u wel dit
buurtblad ontvangen. U zou ons buitengewoon helpen
door tussen 18.00 - 20.00 uur te bellen naar tel. nummer
3432444 of te mailen naar buurtblad@brusselsepoortoost.org om uw mening kenbaar te maken.

Louise van Bronswijk, Coen van der Gugten, Carla
Luja, Ton Vernooij, Lodewijk Zengerink

Redactieadres:
Sint Odastraat 3
6217 KN Maastricht
tel. 3432444
buurtblad@brusselsepoort-oost.org
website: www.brusselsepoort-oost.org

Nog liever zouden we zien dat u op de volgende vergadering van ons/uw? buurtcomité, dinsdag 8 november
2005 om 20.00 uur in de bovenzaal van café 1900 aan
het Orleansplein met een flink aantal aanwezig was, om
uw wensen te laten horen of uw ideeën naar voren te
brengen, of gewoon om kennis te maken met ons en
kennis te nemen van hetgeen er in de buurt speelt. Ook
in uw gedeelte zijn heel wat ontwikkelingen gaande.
Horen we van u?
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Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent Paul Scheepstra
09008844
Drugsklachtenlijn politie
4006633
Klantenmeldpunt gemeente
3504000
post@maastricht.nl
Maastr. buurtbeheerbedrijven bv 3430269
Groene Kruis
3690602

Vier Windstreken

Collegebezoek Maastricht Noord West

(Eerste ideeënschets voor een mondiaal plein in
Maastricht)

Vrijdag 16 september stond in het teken van de activiteit
"Het stadsbestuur komt naar u toe!". Alle buurten in
Noord-west, waaronder Brusselsepoort, waren deze
keer aan de beurt.
Onze buurt werd bezocht door wethouder Han Hoogma
vergezeld van verschillende medewerkers van de
gemeente Maastricht, Woningverenigingen St. Servatius
en Woonpunt. Vertegenwoordigers van de Turkse en
Marokkaanse gemeenschap waren ook aanwezig.
Om 15.00 uur ontvingen leden van het buurtcomité
Brusselsepoort de bezoekers in de Sint Lambertuskerk.
In het kort werden de toekomstplannen voor de kerk
aan de orde gesteld. Pas als de subsidieplannen zijn
goedgekeurd, kan de restauratie meer vorm krijgen.
Tijdens een wandeling door de buurt hebben leden van
het buurtcomité verschillende punten besproken zoals de
drugsproblematiek rondom de Sint Lambertuskerk,
de leegstand van de vroegere Edahwinkel ( inmiddels zit
hier een vestiging van de non-foodketen Surprise), de
groei van de studentenhuizen in de buurt, de
nieuwbouwplannen bij het voormalige Standaardterrein
en de plannen voor een mondiaal plein bij de
Lucassingel.
Op verschillende
plekken werd kort
stilgestaan. Hierdoor konden de
bezoekers zich een
beeld vormen van
de zaken die de
mensen van onze
buurt op dit moment
bezig houden.

Diezelfde middag was er ook een gemeentedelegatie op
bezoek in de buurten Belfort, Hazendans en Daalhof.
Na afloop van de bezoeken was er voor de deelnemers
een diner in het Zorgcentrum Daalhof. De avond werd
besloten in het Atrium, waar iedereen kon genieten van
het optreden van verschillende artiesten en onder het
genot van een drankje kon napraten met burgemeester
en wethouders. Om half tien sloot Burgemeester Leers
de avond.
José Smeets

Omdat mijn beeldende werk zich afspeelt rond het
thema 'de communicatie tussen mensen in relatie tot hun
leefomgeving' en zich meestal uit in ruimtelijke vormen
heeft de toenmalige commissie CIAM mij begin 2003
gevraagd na te denken over een beeld bij het idee
'mondiaal plein'. De werktitel 'mondiaal plein' omvat het
idee voor een ongedwongen ontmoetingsplaats; een
plaats waar het indelen van de bevolking in afzonderlijke
groepen niet meer relevant is en hokjesgeest een onbekend woord wordt.
De vraag van de CIAM spitste zich toe op het gebied
aan de voet van de 'Sterflat' aan de Via Regiarotonde.
Naast prachtige bossages bevinden zich op die plek min
of meer toevallig een aantal gebouwen met een
'multiculturele' functie. Het is een plaats die voor een
'mondiaal plein' geschapen lijkt. Ook om een andere
reden is het dè lokatie voor een 'mondiaal plein'. Het is
een plek die deel uitmaakt van uitgestrekte uitbreiding
van Maastricht die in de jaren 1950-'60 als een krans
rond de oude vestingstad is aangelegd. Voor het grootste
deel is dit stadsdeel toen ingevuld met wijken volgens de
'parochiegedachte': een wijk werd daarin opgevat als
een dorp met de openbare gebouwen (kerk, buurthuis,
winkels) als middelpunt, als ontmoetingsplaats.
Inmiddels functioneren de parochiewijken nauwelijks
nog als zodanig waardoor ze dreigen samen te smelten
tot één grote stedenbouwkundige vlaai. Het creëren van
nieuwe middelpunten, van nieuwe magneten die elkaar
ontmoetende mensen trekken kunnen de oude, en
sympathieke parochiegedachte op een actuele manier
nieuw leven inblazen. Het mondiaal plein is zo'n magneet.
De mogelijke invulling zoals die hier ruw geschetst
wordt is vooral geïnspireerd door het begrip plein,
opgevat als 'huiskamer'. Dat wordt zowel in Maastricht
als de Arabische wereld (en op veel meer plaatsen)
bijzonder goed begrepen: het Vrijthof als de 'Hoeskamer
vaan Mestreech'; de binnenplaats van een Arabische
huis die al eeuwenlang de vanzelfsprekende huiskamer
vormt. Een huiskamer moet een bepaalde intimiteit
uitstralen, een zekere warmte, waardoor het als vanzelf
een aangename verblijfplaats is en mensen aantrekt:
zonder mensen immers geen huiskamer.
Die intimiteit is in het Nederlandse klimaat alleen te
bereiken door ervoor te zorgen dat de benodigde
warmte in elk geval in letterlijke zin zoveel mogelijk
aanwezig is. Koude winden uit het Noorden en Oosten
moeten geen vat kunnen krijgen op de ruimte, terwijl
zachte luchtstromen uit het zuiden vrij baan hebben. Een
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en in mindere mate ook aan de westkant. Omdat die
nieuwbouw zeker aan de noord- en oostzijde redelijk
hoog is en een behoorlijk groot volume kan vormen kan
daarmee wellicht ook het financiële fundament onder
het plan gecreëerd worden.

zorgvuldige keuze van de soort en de plaats van nieuwe
bebouwing kan dit bewerkstelligen.
Met het benoemen van enkele windstreken ligt het
gebruik van een oud symbool voor de hand: de windroos
als grondslag voor de vormen van de 'warme openluchthuiskamer'. Ook omdat het bestaande terrein er in het
geheel niet naar georiënteerd is bieden de vier windrichtingen alle mogelijkheden voor een helder concept voor
de invulling van het idee 'mondiaal plein'.
Om dit duidelijk te maken aan de beschouwer worden
alle elementen waaruit het 'mondiaal plein' is samengesteld georiënteerd langs de lijnen noord-zuid en oostwest. Daarmee heeft het mondiaal plein ook een titel:
Vier Windstreken.
In mijn werk hanteer ik behoorlijk streng het principe
'niets weghalen, maar enkel toevoegen'.
De hoofdreden achter dit grondbeginsel is het afzien van
het toekennen van waarde-oordelen als vorm van
respect aan hetgeen al aanwezig is, zoals bestaande
bebouwing.

Behalve beplanting en bebouwing speelt water in Vier
Windstreken een belangrijke rol. Water is hèt verbindend element tussen àlle mensen. Die fundamentele rol
komt in het mondiaal plein tot uiting komen in een vorm
geïnspireerd op de ragfijne wijze waarop zowel in de
Arabische als de Franse tuinen van de 17e eeuw water
werd opgevat als bouwstof voor het creëren van architectuur. De delen van het 'opengezaagde' schoolgebouw
die niet bruikbaar zijn voor andere toepassingen worden
zodanig aangevuld dat een in elkaar overstromende
reeks bassins ontstaat. Er valt zelfs te denken aan
situering van de hoogste bassins op daken.
Vier Windstreken bevat een niet-alledaagse oplossing
voor het parkeerprobleem. Van de nood een deugd in de
praktijk: Auto's horen er gewoon bij als typische materiële cultuuruiting. Daarom voorziet het idee in het
gebruik van de geparkeerde voertuigen als visualisatie,
bijna als uithangborden van het ontmoeten. De buitenste
omlijsting van het plein wordt gevormd uit geparkeerde
auto's die als symbolen van menselijke aanwezigheid
staan opgesteld in lange parkeerstroken rond en in de
toegangslaantjes. Dit idee ligt meer voor de hand dan
het lijkt, omdat het op dezelfde manier werkt op heel
veel andere plekken. Weliswaar niet bewust gecreëerd,
maar daarom niet minder. De 'grands boulevards' in
Parijs, de toegangslaan van het Domaine de Mariemont
in het Belgische La Louvière, maar er is ook een aardig
voorbeeld heel dichtbij: de Sint Hubertuslaan in relatie
tot het Maastrichtse stadspark en de zuidelijke binnenstad.
Paul Tieman

Het oude schoolgebouw blijft dan ook staan in Vier
Windstreken. Het wordt aangepast aan een nieuwe
functie binnen het plein. Daartoe wordt het langs de
nieuwe oriëntatielijnen geopend en gesplitst in kleine
eenheden die de 'invullingen' bevatten van het mondiaal
plein: kleine horeca, kleine detailhandel, kleine cultuurplaatsen. Het (letterlijk) openzagen van dit complex
biedt ook de praktische mogelijkheid overal zichtlijnen
tot stand te brengen, waardoor er geen onoverzichtelijke
hoeken ontstaan.
De Vier Windstreken tonen zich in de vier 'toegangspoorten/wegen'. De omzomende beplanting geeft de
leidraad voor de benoeming ervan. De beplanting zorgt
ook voor een 'goedmoedige afzondering' van de moskeeën zonder dat deze in een verdomhoek terecht
komen. Het plein wordt tegen koude beschermd door
een scherm van nieuwbouw aan de noord- en oostzijde,

Bouwplannen
Bouwplan 8 parkwoningen Brusselseweg
Woningstichting Woonpunt heeft een plan ontwikkeld
voor de bouw van acht parkwoningen op vrije sector
kavels op een locatie bij de Hogeschool-Zuyd aan de
Brusselseweg. Het gaat om vrijstaande doosvormige
objecten bestaande uit twee bouwlagen met eventueel
een derde bouwlaag over 50% van het dakoppervlak.
De woningen worden voorzien van een plat dak en een
inpandige garage. De woningen zullen worden gebouwd
op grote bouwkavels met veel groen en worden met de
voorgevel gericht naar de tegenover liggende
parkachtige tuin van het voormalige klooster aan de
Brusselseweg. De woningen worden door een nieuwe
weg (bestemmingsverkeer) ontsloten vanaf de
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Ravelijnstraat, ongeveer ter hoogte van de Dauphinstraat (Ravelijnbuurt). De weg loopt door tot aan de
Brusselseweg, ongeveer ter hoogte van de
Furniusstraat. Voetgangers en fietsers kunnen van de
weg gebruik maken. Aan de Ravelijnstraat komt een
terrein met 42 openbare parkeerplaatsen.

Naar verwachting in oktober 2005 wordt het ontwerpplan gedurende tenminste vier weken bij het Gemeenteloket ter inzake gelegd. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk bedenkingen tegen het
ontwerpplan indienen. Vervolgens wordt het (definitieve) wijzigingsplan door B & W vastgesteld en ter
goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten
(GS). Eventuele ingediende bedenkingen worden meegezonden. Het besluit van GS inzake goedkeuring wordt
verwacht in januari 2006 en dan gedurende een termijn
van zes weken bij het Gemeenteloket ter inzage gelegd.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen
het besluit van GS beroep instellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS).
Eventueel kan gelijktijdig een schorsingsverzoek worden
ingediend bij de Voorzitter van de ABRS. Als GS het
plan goedkeuren en geen beroep wordt ingesteld bij de
ABRS ofwel het beroep ongegrond wordt verklaard,
kunnen de bouwvergunningen worden afgegeven en kan
met de bouw worden gestart.

Bestemmingsplan Sint Lucassingel

Wijziging bestemmingsplan
De locatie valt binnen het bestemmingsplan 'MaastrichtWest' (1995), deelgebied Brusselsepoort. De beoogde
locatie heeft momenteel de bestemming 'bijzondere
doeleinden'. Voor de nieuwbouwwoningen dient de
bestaande bestemming te worden gewijzigd naar 'woondoeleinden'. Burgemeester en Wethouders zijn onder
bepaalde voorwaarden bevoegd de bestemming 'bijzondere doeleinden' te wijzigen in 'woondoeleinden'. Het
bouwplan heeft geleid tot het Wijzigingsplan ex artikel 11
WRO: bouw 8 parkwoningen Brusselseweg - voorontwerp - maart 2005.
Procedure
Het voorontwerp van het wijzigingsplan en het bijbehorend beeldkwaliteitsplan hebben met ingang van 23 juni
2005 vier weken ter inzake gelegen bij het Gemeenteloket, Stadskantoor I (Randwycksingel 22), Maastricht.
Gedurende deze termijn kon eenieder reacties naar
voren brengen. De ingediende inspraakreacties zijnnaar verwachting- in september 2005 door het college
van B & W geëvalueerd.

De Gemeente Maastricht gaat een stedenbouwkundig
plan ontwikkelen voor het gebied Sint Lucassingel/
Weustenraadstraat/ Nobellaan. In dat plan wordt onder
andere voorzien in een woonwagenlocatie. Het gebied
valt binnen het bestemmingsplan 'Maastricht-West'
(1995), deelgebied Brusselsepoort en heeft als bestemming 'gemengde doeleinden'. Als 'gemengde doeleinden'
aangegeven gronden zijn bestemd voor kantoordoeleinden, bijzondere doeleinden (doeleinden ten
behoeve van onderwijsfuncties, openbaar bestuur,
religieuze functies, overdekte sport- en spelaccommodaties, medisch-sociale functies en culturele
functies), overdekte recreatieve doeleinden,
consumentenverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten en ateliers, bedrijfsdoeleinden, doeleinden
van openbaar nut, groenvoorzieningen,
verkeersdoeleinden in de vorm van ontsluitingswegen,
woonstraten, fiets- en voetpaden, en parkeervoorzieningen. Bedoeld gebied aan de Lucassingel is
tevens bestemd als 'woondoeleinden' met dien verstande
dat hier maximaal 15 woonwagens mogen worden
geplaatst. Een formele inspraakronde voor de bestemming van dit gebied is niet meer mogelijk, immers deze
heeft al plaatsgevonden bij de vaststelling van het
geldende bestemmingsplan in 1995. Een uitwerkingsplan
is voor deze locatie niet voorgeschreven.

Sint Lambertuskerk
Zoals u weet heeft het kerkbestuur/bisdom in overleg
met de gemeente gekozen voor het herinrichtingsplan
van de woningbouwvereniging St. Servatius. Echter, de
financiering van de restauratie van de kerk is nog niet
rond. Daar is men momenteel druk mee bezig. Het
sluitend krijgen van die financiering is uiteraard de hoofdvoorwaarde om definitief aan de slag te kunnen gaan.
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Een deel van het plan zoals de buurt (Brusselsepoortoost en de Ravelijn) dat had ingediend wordt in het plan
van St. Servatius meegenomen. Er zal nog nader overleg tussen beide buurten en St. Servatius plaatsvinden
over een nadere invulling ervan. We proberen uiteraard
zoveel mogelijk van ons plan te realiseren.
Daarnaast loopt nog een rechtszaak van de Stichting
Station Lambertus (initiatiefnemer Thijs Lenders) tegen
de gemeente over het strijdpunt of die stichting niet
alsnog in de gelegenheid moet worden gesteld een
sluitende begroting in te dienen voor het door beide
buurten (De Ravelijn en Brusselsepoort-oost) gezamenlijk ingediende plan t.a.v. de herinrichting van de St.
Lambertuskerk (kerk krijgt daarbij een centrale functie
voor rondleidingen door de Hoge Fronten en de
kazematten naar het stadscentrum toe via een directe
verbinding vanuit de absis naar de kazematten, en een
nadrukkelijk openbare, educatieve en buurtfunctie). Bij
een positieve uitslag van deze rechtsgang hoopt de
stichting alsnog in aanmerking te komen voor het realiseren van het betreffende herinrichtingsplan. Door
verschil van inzicht over het te volgen beleid in deze
kwestie heeft het buurtcomité Brusselsepoort-oost zich
op gegeven moment als partij teruggetrokken uit deze
rechtszaak.

hier is sprake van een groot gebrek aan goede communicatie met de burger/buurtcomités vanuit de gemeente.
Tenslotte werd tijdens het bezoek van de gemeente naar
Lille verwezen, die aangetaste schootsvelden momenteel weer in de oorspronkelijke staat terugbrengt, dit in
het kader van een Interregproject (grensoverschrijdend
project waarvoor Europese subsidies beschikbaar zijn).
Daar waar Lille in het kader van dit project haar
schootsvelden dus rehabiliteert, wil Maastricht daarentegen een deel van de nog spaarzaam aanwezige schootsvelden bebouwen! Een omgekeerde wereld dus.
Onbegrijpelijk.

Milieuperron Antoon van Elenstraat
Zoals al aangekondigd in het buurtblad Brusselsepoortoost van november 2004 is het milieuperron aan de
Antoon van Elenstraat onlangs verplaatst naar de
Edmond Jasparstraat hoek Fons Olterdissenstraat.
André Coolen en Gerard Bleichroth,
Werkgroep Stadsontwikkeling buurtcomité
Brusselsepoort-oost

Brandgangen

Voortgang uitwerkingsplan Achtzaligheden/
Erfprinsbastion/ Standaardterrein
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het
uitwerkingsplan Achtzaligheden/ Erfprinsbastion/
Standaardterrein nog steeds niet (definitief) vastgesteld
en - met de ertegen ingediende bedenkingen - ter
goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten
(GS). Naar verluidt zal dit nog in de loop van dit jaar
(2005) geschieden. GS kan het plan vervolgens goedkeuren, oftewel geheel of gedeeltelijk goedkeuring eraan
onthouden. Tegen het besluit van GS inzake goedkeuring
kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling
bestuursrechtspaak van de Raad van State.
Tijdens het bezoek van het gemeentebestuur aan onze
wijk zijn deze plannen (nogmaals) aan de orde gesteld.
Allereerst werd gesteld dat de buurtcomités Brusselsepoort-oost en Ravelijn nadrukkelijk tegen de gemeentelijke bouwplannen zijn. Verder dat rond de gehele gang
van zaken rond deze plannen in sommige fasen van de
gevolgde procedure niet of nauwelijks sprake is geweest
van het erbij betrekken van de burgers/buurtcomités.
Ook werd de gemeente verweten dat het door beide
buurtcomités aangedragen alternatief van bovengenoemde bouwplannen t.w. het terrein van de Hogeschool Zuyd is dichtgetimmerd door een ander plan van
de gemeente (bouw van 8 stadsvilla's ter plekke),
zonder dat de definitieve afronding van de lopende
procedure van de bouwplannen Standaardterrein/
Erfprinsbastion door de gemeente is afgewacht. Ook

Ik ben een bewoner van de Fons Olterdissenstraat en
wil het hebben over onze brandgang.
Aangezien er op meerdere plaatsen problemen zijn met
brandgangen hier even ons verhaal!
Twee à drie jaar geleden hebben we dit voor de eerste
keer aangekaart bij de woningbouwvereniging, omdat
we allemaal in een huurwoning wonen.
Er klonk regelmatig geschreeuw, er werd rommel
gegooid en handel in het gangetje gedreven, ook 's
nachts .
Onze brandgangen waren een ideale doorsteek van de
Fons Olterdissenstraat naar de Fagotstraat en
Lucassingel.
Ook waren er veel inbraken via de achterkant van
woningen.
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Nadat in de afgelopen maanden ook nog kinderen met
allerlei rare verhalen thuiskwamen over dingen die niet
door de beugel konden en niet normaal waren en de
ouders hierover klaagden, was de maat vol en is er actie
ondernomen.
Er zijn nu bij alle ingangen poorten gezet ( Heras
hekwerk).Iedere bewoner heeft 2 sleutels gekregen van
de poorten die afgeschermd zijn met platen en pennen.
Men ziet nu geen vreemden meer in het pad en het is er
rustig, dus men ziet de aanhouder wint.
W. Schlösser.

Vier speciale buurtbewoners
De rubriek "interview met een buurtbewoner " heeft in
dit nummer een wat andere invulling gekregen. In plaats
van één laten we maar liefst vier buurtbewoners aan het
woord. Het betreft de gemeenteraadsleden die in onze
buurt wonen. We hebben even geaarzeld of we ons
hiermee niet in een politiek wespennest zouden steken.
Maar de politieke pluimage van de raadsleden was
dermate divers dat dit naar onze mening geen problemen zal geven. Ook de redactie van het buurtblad
bestaat uit mensen van verschillende politieke kleur en
toch slagen we erin om al 7 jaar samen een prachtig
buurtblad te maken.
We hebben de gemeenteraadsleden gevraagd hoe ze
over de toekomst van onze buurt denken. Ondanks de
korte deadline hebben alle vier de raadsleden gereageerd. Daarvoor namens de redactie onze dank. En dus
kunt u nu kennismaken met in alfabetisch volgorde, Pie
Frijns (Senioren Partij Maastricht), Peter Geelen
(CDA), Jos Huisman (GroenLinks) en Kitty Nuyts
(VVD). Dat deze mensen politiek gezien verschillende
ideeën hebben, is begrijpelijk. Maar wist u dat er een
dierenliefhebber tussen zit met maar liefst 18 marmotten, een raadslid die graag kampioen van Du Moulin wil
worden, een kapper voor mensen die niet meer naar de
kapper kunnen en iemand die de parkeerproblematiek
beheersbaar wil maken?

Pie Frijns
Al mijn hele leven heb ik aan de
randen van Brusselsepoort -oost
gewoond. Eerst in mijn ouderlijk
huis, later als zelfstandig ondernemer. Mijn kapperszaak was gevestigd aan de Brusselsestraat 150. Dit
bedrijf heb ik 31december 1997
beëindigd met de verkoop aan dhr. Manderveld. Nu
woon ik op de Via Regia 153 c. Ik heb in een aantal
aan de buurt gerelateerde verenigingen meegewerkt. En
al zeg ik het zelf, ik ben geen onbekende bij de mensen.
Nu heb ik nog een kleine kapperszaak, speciaal voor die

mensen welke niet meer in de gelegenheid zijn de
kapper te bezoeken.
Ik doe dit in samenwerking met het Groene Kruis.
In 1999 kwam ik in contact met de Senioren Partij
Maastricht en wat mij vooral boeide was te werken aan
de "andere kant". Vroeger met de vereniging e.d. naar
de gemeente, nu trachten de problemen te begeleiden en
op oplossingen aan te sturen. Mijn positie is vertegenwoordiger in de commissies Sociale en Economische
zaken en Middelen. Hier komen boeiende aspecten en
ontwikkelingen aan de orde, jammer dat er zo weinig
over gepubliceerd wordt. Maar de echte sociale problemen zoals wij die helaas ook in 2005 nog kennen, zijn
zeer aangrijpend. Maar ook de ontwikkelingen voor de
toekomst zijn inspirerend, denken over werkgelegenheid,
Maastricht over 10 of 20 jaar?
Ook voor de andere problemen in Maastricht, zoals
bijvoorbeeld het parkeerprobleem in onze buurt, ben ik
aanspreekpunt. Gelukkig gebeurt dit ook in de praktijk
en proberen we uit te leggen waar het om gaat of een
bijdrage te leveren aan een oplossing. Natuurlijk zijn we
met onze voorstellen afhankelijk van een meerderheid in
de raad, maar gelukkig zijn de andere partijen dit ook.
Misschien dat we een volgende keer gelegenheid krijgen
op specifieke zaken in te gaan.

Peter Geelen
Nadat ik drie jaar geleden in de
gemeenteraad ben gekozen, heb ik
mij met veel enthousiasme en plezier
gestort op het werk in de commissie
Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit.
Het is fijn om de burger met raad en
daad bij te staan. Of het nu om een
kleine kwestie gaat of het grote werk van bijv. de A2;
alles heeft mijn aandacht en wat in mijn vermogen ligt
zal ik proberen waar te maken.
Wij hebben in onze buurt 10% leden van de gemeenteraad wonen en kunnen dan ook rekening houden met de
verlangens van dezelfde buurt en deze in onze overwegingen meenemen. Het is alleen jammer, dat onze
agenda’s niet altijd overeenstemmen, zodat ik niet altijd
aanwezig kan zijn bij de vergadering van het buurtcomité. Gelukkig is er niet alleen een mooie, maar ook
een up-to-date bijgehouden website en dit blad, alwaar
ik mijn informatie kan halen.
Ik ben blij dat het buurtgericht werken zo’n enorme
vlucht heeft genomen en dat de stadsdeelprogramma’s
een afrekenbaar document zijn gebleken. Twee jaar
geleden waren er in onze stad 20 buurtcomités/kaders
en op dit moment is het aantal gestegen tot 44. Wij
zullen er dan ook zorg voor moeten dragen, dat de
gemeentelijke ondersteuning maat kan houden met de
behoefte van de buurt. Door budgetten te koppelen aan
de buurt, komt de vraag boven drijven over de legitimi-
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teit. Immers, raadsleden zijn gekozen en kunnen afgerekend worden op hun daden, echter vrijwilligers conformeren zich met de buurt en/of eigen belangen en komen
en gaan. De continuïteit van deze buurtkaders baart in
verschillende buurten zorgen in onze stad.
Wij zijn in de commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit druk bezig - op aandrang van het CDA – om de
parkeerproblematiek beheersbaar en duidelijk te maken.
Ook het bezoekersparkeren willen wij meenemen in de
discussie, die in november 2005 zal plaatsvinden. Ik
nodig jullie dan ook uit om ons raadsleden van input te
voorzien tijdens dit debat. Ook hebben wij te maken met
de toegenomen mobiliteit en de problematiek rondom de
verslechterende leefbaarheid in onze stad. Het is niet
alleen de Tongerseweg waar wij rekening mee moeten
houden, ook in onze buurt staat een en ander onder
druk. Ik hoop dat er genoeg subsidie komt om de St.
Lambertuskerk die allure te geven, die haar toekomt.
Verder verwacht ik dat snel gebouwd kan worden aan
de 8 stadsvilla’s in de tuin van de Hogeschool aan de
Brusselseweg en dat de overige procedures die betrekking hebben op de Ravelijnbuurt, snel afgerond zijn,
zodat er doorstroming kan komen in onze wijk. De
behoefte bij veel ouderen is aanwezig om uit hun grote
woningen te vertrekken en geriefelijke appartementen in
de eigen buurt op te zoeken. Bouwactiviteiten zullen van
onze wijk Brusselsepoort meer dan een gemiddelde
Maastrichtse buurt maken, waar jong en oud zich thuis
zullen voelen.

ten zijn dan hebben we nog de 'zondagwinkel' naast de
moskee. En niet te vergeten de Fronten als tweede
achtertuin waar we helaas veel te weinig komen.
De Brusselsepoort-oost in 2030 ?
Bestaat niet meer ! De wijk is gegroeid en heeft de
buren aan de westkant van de Brusselseweg omarmd.
Een van de weinige wijken, nee de enige wijk in de stad
met kerken én moskeeën. In de wijk worden er met
enige regelmaat straatfeesten gehouden. Een keer per
jaar is er een groot buurtfeest. Dan wordt op de grasvelden van het Noorderpark, een heuse zeskamp gestreden waarin (clusters van) straten het op sportief gebied
tegen elkaar opnemen. De winnaars mogen zich een
jaar lang de kampioenen van Du Moulin noemen.
Een uit de buurt gekozen wijkteam bestaande uit drie
leden zorgt voor de aansturing van wat er allemaal in de
wijk moet gebeuren. Dit gesteund door een actieve
buurtraad en met een stevig budget. Wijkpanels die
regelmatig van samenstelling wisselen, peilen wat er in
de buurt leeft. In de Lambertuskerk worden themabijeenkomsten, kunst- en cultuurmanifestaties en
discussieavonden georganiseerd. Na enig soebatten is er
toch een mogelijkheid gecreëerd om via de kerk de
vestingwerken (kazematten) te bezoeken.
En in de Antoon van Elenstraat ?.... daar is het
jeudeboulen weer opgebloeid en er wordt steeds vaker
een volleyballetje over een nieuw net geslagen.
Tja, … dromen zijn bedrog of kan het toch …… ?

Jos Huisman
December 2003 verhuisde ik samen
met Anne-Marie richting De
Brusselsepoort. Na bijna 20 jaar in
de binnenstad te hebben gewoond
(behoorlijk scheef zoals dat in
woningmarkttermen heet). Zowat op
de Markt. Het carillon van het
stadhuis versterkte al die jaren het stadsgevoel. Het
beviel daar dus goed. Maar gelijk vanaf de eerste dag,
fietsen we nu na elke werkdag met evenveel plezier 'de
berg' op naar ons huis in de Antoon van Elenstraat.
Afgelopen zomer werd er een klein straatfeestje georganiseerd 'op de campus'. Leerden we eindelijk enkele
'zwaai'buren wat beter kennen. De AvEstraat is zeer
gemêleerd van samenstelling. Gezinnen waar de kinderen al lang en breed het huis uit zijn, gezinnetjes die net
beginnen, senioren etc. En als ik de verhalen van enkele
'oude rotten' moet geloven dan waren de contacten
vroeger veel hechter. De onlangs weer opgeknapte jeu
de boulesbaan en een heuse boulesclub vormden daarin
een belangrijke rol.
Kortom, we komen net kijken maar hebben het hier al
goed naar onze zin. Een stief kwartiertje lopen en je
staat op het Vrijthof. Op steenworp afstand een fraai
winkelcentrum en mocht je daar onverhoopt wat verge-

Kitty Nuyts
Ik ben 45 jaar, getrouwd met Arnout
(52jaar) en we hebben een zoon
Julien (16 jaar) die op het Bonnefantencollege zit. Ik heb een hele leuke
hond Vöske (ziet uit als een vos en is
uit het asiel in België gehaald) en op
dit ogenblik 18 marmotten. Dieren
zijn namelijk mijn hobby.
Op dit ogenblik zit ik 8 jaar in de Raad voor de VVD.
De commissie Welzijn en Sociaal/Economische zaken
neem ik voor mijn rekening. Wat ik belangrijk vind voor
deze buurt is dat de drugsproblematiek rondom de St.
Lambertuskerk en andere plaatsen eens wordt opgelost. Diverse malen heb ik met de gemeente contact
opgenomen en men kwam dan ook meteen in actie,
maar een afdoende oplossing is er nog niet. Aan de St.
Annalaan zijn diverse drugspanden opgerold, hetgeen
mij uiteraard deugd doet omdat drugsoverlast ernstig de
leefbaarheid aantast. Stelselmatig aandacht voor drugsoverlast is dus noodzakelijk. Ik hoop wat betreft de St.
Lambertuskerk, dat als Woningcoöperatie St. Servatius
hier zijn intrede doet, door het grote verloop van mensen het te druk wordt voor dealers en drugsrunners.
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Zo kan dit mooie plekje weer zo mooi worden als
vroeger. Ik stel het natuurlijk ook op prijs dat mensen mij
bellen (3434908) i.v.m. drugsoverlast zodat we er snel
op kunnen reageren.Immers samen staan we iets
sterker.
Dan de parkeerproblematiek. Ook in mijn straat en
omgeving is het een ramp wat auto's betreft. Mensen
komen hier hun auto parkeren om in de stad te gaan
werken of inkopen te doen, omdat het gratis is. Immers
door het parkeerbeleid is in veel meer straten betaald
parkeren ingevoerd waardoor aan de randen van die
straten parkeeroverlast is ontstaan. Dat is natuurlijk een
punt om bij de volgende raadsperiode te bespreken. Hoe
kunnen we dat probleem oplossen? Openbaar vervoer
voor €1,- ? Lagere tarieven voor ondergronds parkeren
? Of zal de opening van de parkeergarage onder de
markt zo aantrekkelijk zijn (vanwege de loopafstand)
dat er weer in de stad wordt geparkeerd? Natuurlijk is
ook een van de oorzaken dat er meer in de buurt gebouwd is en iedereen een/twee auto's heeft. In elk geval
het parkeerbeleid is de moeite waard om nog eens
onder de loep te nemen. Beste mensen, ik ga afronden
maar niet zonder twee dingen nog te zeggen: Ik ben er
heel trots op dat we zo'n mondige buurt hebben die veel
gebruik maakt van de inspraak in het stadhuis, kortom
mensen met hart voor hun buurt en als jullie met iets
zitten in deze buurt of een andere gemeentelijke aangelegenheid, wees vrij om mij te bellen of even een briefje
in de bus te doen.

Parkeren in de buurt
Ervaringen van twee redactieleden
Wat genieten we al een tijd in onze straat ( Pastoor
Habetsstraat), sinds het combi-parkeren is ingevoerd.
Eindelijk weer kunnen parkeren in de buurt van je huis
en niet een heel stuk hoeven sjouwen met apparatuur
van het werk en soms boodschappen. Ook valt op dat
het een stuk rustiger geworden is in de straat, zowel wat
auto's als mensen betreft. En heel fijn is dat bezoek
weer in de buurt parkeren kan, hoewel het nu wel moet
betalen. Daarnaast is het beeld van de straat ook
anders, ruimtelijker, nu regelmatig niet alle parkeerplaatsen zijn bezet.
Wat niet prettig voelt is dat de parkeerproblemen nu
zichtbaar zijn opgeschoven naar enige straten verder.
Ook die bewoners gun je een rustiger straatbeeld en een
plek voor hun auto in de buurt van hun huis.
Carla Luja

Tja, en wij zitten nu met de gebakken peren. Toen we in
de buurt besloten (in goed overleg met de gemeente) het
combi-parkeren in te voeren, voorzagen we al dat het
parkeerprobleem gewoon zou opschuiven. We hebben
toen ook afgesproken dat we, indien nodig, het parkeerprobleem dan weer onder de aandacht van de gemeente
zouden brengen. In januari 2005 is het combi-parkeren
ingevoerd. Nu negen maanden later is de rest van de
wijk overspoeld met auto's. En het leidt tot irritaties.
Enerzijds is iedereen er zich van bewust dat de straat
van iedereen is en dat iedere weggebruiker zijn/haar
auto voor korte of langere tijd mag parkeren.
Maar wanneer je thuis komt na een dag werken en je
auto weer eens niet kwijt kunt dan raak je geïrriteerd.
Of wanneer er drie weken lang een of andere auto voor
je deur staat, net een beetje verkeerd, zodat er twee
plekken in beslag worden genomen, dan begint er soms
iets te borrelen. Het komt tegenwoordig zelfs voor dat
ruitenwissers van auto's omhoog worden gezet, of zelfs
afgebroken. En dan verwordt het tot je reinste vernieling

van goederen van anderen.
Zoals u elders in het blad kunt lezen is het parkeerprobleem ook bij de politici een hot item. Dus bij deze
een oproep om samen te zoeken naar oplossingen voor
dit probleem. Maak u ideeën en wensen kenbaar via
onze website, of stuur een reactie naar het buurtblad.
Louise van Bronswijk

Stichting IMPULS
Eindelijk kan onze stichting uitzien naar een nieuwe
hoofdvestiging aan de Dr. Van Kleefstraat 29. Na een
interne verbouwing en opknapbeurt volgt, vermoedelijk
pas in februari, de feestelijke opening van het witte
hoekpand.
Ik heb inmiddels de buren persoonlijk op de hoogte
gesteld van de komst van het opvangcentrum. Ook
omwonenden ontvingen op ca. 100 adressen een rondschrijven met informatie en waar men terecht kan met
vragen en voor nadere informatie. Diverse omwonenden hebben van die mogelijkheid dankbaar gebruik
gemaakt. En dat bleek heel nuttig. Menigeen was bang
dat het opvanghuis bedoeld is voor verslaafden en
zwervers en "dus" voor overlast. Het opvanghuis is
echter niet bedoeld voor zwervers, evenmin voor verslaafden.
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Gewone mensen in een buitengewone situatie.

Onze stichting doet een beroep op onze stad: fondsen,
bedrijven, organisaties én particulieren. Opvang van
mensen in directe huisvestingsnood is een noodzaak!
Wie helpt mee?
Eduard Disch, Directeur Stichting IMPULS,
Tel. 06-499.32.894.
E-mail: info@opvangcentrum-impuls.nl
Website: www.opvangcentrum-impuls.nl

Stichting IMPULS biedt tijdelijke dag- en nachtopvang
aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar (eventueel met
kinderen), die in acute huisvestingsnood verkeren èn
zelfstandig functioneren. Het gaat hier dus om opvang
voor gewone mensen in een tijdelijk buitengewone
situatie. Mensen, die bijvoorbeeld door partnerscheiding, financiële problemen of brand de eigen
huisvesting zijn kwijtgeraakt. Mensen die geen opvang
vinden bij familie of kennissen. Mensen die geen geld
hebben voor een verblijf van een paar maanden in een
pension of hotel. Vergeet niet: het zou u wellicht óók
kunnen overkomen.
Door tijdige opvang bij IMPULS wordt het risico voorkomen van afglijden naar het zwerverscircuit met alle
ellende voor de betrokkenen en voor de samenleving!
Nogmaals: IMPULS is dus niet bedoeld voor mensen
met een ernstige verslaving, gedragsstoornissen of
andere ernstige psychische problemen. Voor deze
mensen zijn in onze stad immers andere, geschiktere
voorzieningen.

10 Jaar CNME
Op een prachtige, warme 24e juni opende het Centrum
voor Natuur en Milieu Educatie haar nieuwe pand in
onze wijk, op de Statensingel 138. Het CNME vertegenwoordigt een dertigtal natuur- en milieuorganisaties en
zet zich in voor een duurzame en ecologische ontwikkeling van onze stad en de omliggende regio. Daarnaast
beheert ze het gebied de Hoge Fronten.
Veel buurtbewoners maakten van de gelegenheid
gebruik het CNME te feliciteren, maar daarnaast ook
het pand te bewonderen en te genieten van de wandeling met picknick door de Hoge Fronten. Op een spectaculaire wijze, met een roofvogelshow, werd het nieuwe
pand geopend. Vanaf deze plek zullen in het vervolg de
rondleidingen met natuurgids vertrekken, waarvoor
vanzelfsprekend ook de buurtbewoners van harte zijn
uitgenodigd. In ons voorjaarsnummer zullen weer
diverse rondleidingen worden aangekondigd.
Carla Luja

Stichting IMPULS heeft nog twee opvanghuizen aan de
Lage Barakken, samen voor totaal 25 personen. Het
opvanghuis aan de Dr. Van Kleefstraat gaat onderdak
bieden aan maximaal 20 personen.

Nieuwe winkel

Geldinzamelingsactie.
De interne verbouwing gaat € 250.000 kosten. Eigenaar
/ verhuurder woningstichting Woonpunt en de gemeente
Maastricht nemen deze kosten goeddeels voor hun
rekening. IMPULS wil proberen een bijdragen te
leveren van € 30.000.
De inrichting van het opvanghuis is begroot op minimaal
€ 75.000. Deze kosten komen geheel voor rekening van
IMPULS.
Op 1 oktober is de geldinzamelingsactie "IMPULS, in
het hart van Maastricht!" van start gegaan. Beoogd
wordt vóór het eind van dit jaar minimaal € 105.000
bijeen te krijgen.

Na enige jaren van leegstand is in het voormalige pand
van de EDAH, Basismarkt en de Spar weer weer een
nieuwe winkel geopend. Euro Surprise is een supermarkt met non-food artikelen.
Dat maakt de buurt weer een stuk levendiger.
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Nieuws van de Odaschool
Met de mooie herinneringen aan het 75 jarig jubileumjaar nog in ons achterhoofd zijn we alweer een tijd bezig
met het 76ste schooljaar.
De ervaringen van het afgelopen jaar waren een echte
opsteker om verder te gaan op de weg die we ingeslagen zijn.
Gedurende het hele schooljaar hebben we veel bezoekers over de vloer gehad die aangenaam verrast waren
over de werkwijze maar ook over de sfeer die in het
gebouw heerst.
En dan heb ik het niet alleen over het aantal vakleerkrachten voor handvaardigheid, muziek en
bewegingsexpressie, maar dan bedoel ik ook de didactische structuren die wij hanteren, zoals het zelfstandig
werken, adaptief onderwijs, computergebruik en het
vergroten van de rust en veiligheid in de school door het
invoeren van 5 gouden regels.
We zijn tot de conclusie gekomen dat veel buurtbewoners weinig weten over de Odaschool en we hebben
dus het goede voornemen om nog meer te gaan werken
aan openheid, informatie verschaffen en communicatie,
kortom een school als spil in de buurt.

Kunst en cultuur:
Dit schooljaar komt het accent te liggen op museumbezoek en kerkbezoek.

Daarbij krijgt de religieuze kunst een grote plek; in de
jubilerende Annakerk zal om de 6 weken een kunstwerk
te bewonderen zijn; vele groepen werken hieraan mee.
Wij vinden het heel fijn dat het kerkbestuur enthousiast
heeft gereageerd op ons initiatief.
De kinderen maken ook kennis met allerlei soorten
religie. Vooral in de huidige tijd is dit onmisbaar en wij
hopen dat uitleg over elkaars overtuiging uiteindelijk zal
leiden tot acceptatie van elkaar .
De leerlingen van groep 8 zijn bezig met kunstenaar

Jack Poell een studie te maken voor het kunstwerk dat
wij als aandenken aan het jubileumjaar aan de Pastoor
Habetsstraat-zijde van de school gaan plaatsen.
Voorafgaand mochten de kinderen de beeldentuin van
dhr. Poell bekijken, werd er uitleg gegeven hoe een
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beeld tot stand komt, zodat ze tenslotte zelf ervaren hoe
een kunstenaar denkt en voelt .
Door middel van woorden met een positieve uitstraling
komen tot voelen en vooral het cliché-denken loslaten (
een laars hoort bij een voet), is een moeilijk gegeven
voor kinderen.
Op school gaat elke leerling dit woord verder uitwerken
in een 3-dimensionaal beeldje, dat uiteindelijk gaat
leiden tot het definitieve beeld.
Wij zijn nog op zoek naar instanties die een financiële
bijdrage willen leveren aan het jubileumkunstwerk, want
we vinden het , wat kunst betreft, maar triest gesteld in
deze buurt. Natuurlijk is er véél kunst maar alleen is dat
niet zichtbaar en daar willen we verandering in brengen.
Hebt u interesse?

Cursus beeldende vorming:
Doordat wij verleden jaar heel intensief met beeldende
kunst hebben gewerkt, kwamen we erachter dat er veel
behoefte is aan een cursus voor kinderen op dit gebied.
Onze vakleerkrachten Carole Vegter en Jikke Nales
geven op zaterdagmorgen een cursus op het gebied van
schilderen, tekenen, beeldhouwen, figuurzagen enz..
Wilt u informatie dan kunt u bellen naar de school.
Instroomgroep:
In verband met het hoge aantal inschrijvingen starten wij
in januari een nieuwe groep voor de allerjongste kleuters.
Tevens zijn de inschrijvingen begonnen voor het schooljaar 2006-2007

Nieuwe wijkagent
Vanaf september heeft onze buurt een nieuwe wijkagent!
Zijn naam is Paul Scheepstra.
Hij is bereikbaar via telnr. 09008844.

Spreekuren
ANGO-MEE Zuid-Limburg
ANGO gaat samen met MEE Zuid-Limburg spreekuren
verzorgen voor mensen met een beperking.
ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) is een actieve algemene belangenorganisatie van
voor en door mensen met een handicap, chronisch
zieken en arbeidsongeschikten. ANGO is een landelijke
organisatie met adviseurs door het hele land.
MEE is een organisatie die kosteloos professionele
ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. De
diensten van MEE omvatten informatie, advies en
ondersteuning. MEE is in heel Nederland te vinden. Zo
heeft MEE onder meer kantoren in Limbricht, Maastricht en Heerlen.
De krachten van ANGO en MEE worden in ZuidLimburg sinds kort gebundeld. In de kantoren van MEE
in Maastricht en Limbricht vinden spreekuren plaats van
ANGO. In Maastricht kunnen mensen met ingang van 7
september vragen stellen aan de ANGO-adviseur op
woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het
spreekuur van de ANGO in Limbricht is op donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Voor meer info:
De speelplaats:
Nieuw op de speelplaats zijn 2 tafeltennistafels, 2
banken met picknicktafel en een nieuwe variant op het
korfbalspel. Bij het aanschaffen van materialen proberen we iets te kiezen waarmee meerdere kinderen te
gelijkertijd bezig zijn, zoals in het geval van de
pingpongtafels kunnen 6 leerlingen samen een spel
spelen.
Ook nemen wij de wensen van de kinderen via de
leerlingenraad serieus.
Vanaf maandag 17 oktober gaan de poorten van de
speelplaats om 16.00u dicht.
Alleen op woensdagmiddag mogen de kinderen op dit
plein komen spelen en zullen de poorten pas tussen
15.00u- 16.00u gesloten worden.

Jantsje Hoogeveen, Informatiemedewerker MEE ZuidLimburg, 043-3545010

Bladkorven
Bladval in de herfst levert voor veel mensen overlast op.
Het is voor de gemeente onmogelijk om overal tegelijk
de bladeren op te ruimen. Vorig jaar heeft de gemeente
als proef op een aantal plaatsen een bladkorf geplaatst.
Dit bleek een groot succes te zijn, zodat dit jaar opnieuw
korven worden geplaatst. In onze buurt staat er helaas
geen, de dichtstbijzijnde vindt u op het Volksplein.

Het enige minpuntje zijn de voortdurende reparatiekosten; jammer dat de kinderen niet komen melden als
er iets stuk is gegaan.
Dank aan de sleutelhouders die elke avond de poort op
slot kwamen doen.
Martine Strous, tel. 3430970
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De Ravelijn in beeld
De afgelopen jaren hebben veel
nieuwe mensen in de Ravelijn
hun woonstek gevonden. Ze
waren en zijn van harte welkom. Toch hoorde je links of
rechts wel bezorgdheid over de
vraag of de identiteit van de
Ravelijn wel behouden zou
blijven.
Die vraag is met het pleinfeest
van afgelopen zomer beantwoord. Niet meer dan twee
verspreide A4-tjes waren er
nodig om een fantastisch feest
op poten te zetten.
De ping-pongtafel stond vol met
kleurrijke en heerlijke zelfgemaakte gerechten, Iedereen
had, behalve drank en snacks, eigen meubilair meegenomen; tafels, stoelen, party-tenten. Een heuse DJ en een
band met zangeressen wisselden elkaar af alsof ze al
jaren met elkaar op tournee waren. De kinderen hadden
spullen om te verkopen op doeken uitgestald en een
caravan was omgebouwd tot een heuse pannenkoekenkraam. De sfeer was monumentaal gezellig. Wie nog
vreest dat de nieuwe bewoners de eigen sfeer van de
Ravelijn niet oppakken, is niet op het feest geweest. De
Ravelijn heeft haar identiteit, als die al weg was,terug !

Buurtplatform Brusselsepoort
De gemeente heeft vier wijken ondergebracht onder de
naam Brusselsepoort.
Het gaat om de wijken Brusselsepoort-Oost, de
Ravelijn, winkelcentrum Brusselsepoort en omgeving
en Bilserbaan/ moskee's en omgeving.
De gemeente wil meer verantwoordelijkheid leggen bij
de burger en de buurten.
De Ravelijn bepleit een gezonde democratische structuur voor dit nieuw platform.
Wij willen tot een evenredige vertegenwoordiging
komen van alle deelwijken. Spelregels horen daar bij. Ze
moeten vruchtbaar overleg en respectvolle samenwerking mogelijk maken, zonder te knellen. De bewonersvereniging Ravelijn is al jaren rechtspersoon is en
heeftveel ervaring op dit gebied. Daarom nemen wij het
initiatief om met een voorstel te komen om van het
nieuwe buurtplatform Brusselsepoort een democratisch
en werkbaar platform te maken. Wij nodigen iedereen
uit om daaraan een bijdrage te leveren. Stuur uw opvatting naar de volgende mail: info@praesens.nl.

Zorgcentrum St. Gerlachus zoekt
enthousiaste vrijwilligers
Zorgcentrum St. Gerlachus biedt zorg en dienstverlening
aan ouderen die in en rond het zorgcentrum wonen. Ook
thuiswonende ouderen kunnen er terecht voor een
warme maaltijd of deelname aan activiteiten of de
dagverzorging.
Bij diverse projecten kunnen wij nog hulp van vrijwilligers gebruiken.
U kunt helpen bij het tuinonderhoud, assisteren bij het
koffieschenken tijdens bijzondere evenementen of
helpen bij het serveren van de warme maaltijd in de
zaal.
Wij bieden een prettige werkomgeving en een
vrijwilligersvergoeding.
Haal vrijblijvend de informatiefolder voor vrijwilligers bij
de receptie van Zorgcentrum St. Gerlachus.
Voor vragen kunt u bellen met Anne Mieke Hendrickx
043-3218031.

Websites

Thijs Lenders
Voorzitter Bewonersvereniging Ravelijn

www.cnme.nl
www.opvangcentrum-impuls.nl
www.tevhid.nl
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