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: 

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

Juni 2022, kort na het extra nummer vanwege de opening van het BeiHuis, weer een 
‘gewoon’ nummer van uw buurtblad. We schrijven over het Orleansplein waar de 
werkgroep onder veel belangstelling de nieuwe plannen presenteerde. We schrijven 
over de activiteiten in het nieuwe BeiHuis en u treft vertrouwde rubrieken aan zoals 
‘Bedrijf in de wijk’ en ‘Kijk op de wijk’. Hierin ook een actuele beschrijving van een 
buurtbewoner die zijn Oekraïnsche schoonouders in huis heeft en de hel waaruit die zijn 
vertrokken. We doen kort verslag van de treurige feiten over de milieuzone. Misschien 
heeft u nog een paar mondkapjes liggen? Als u regelmatig over de Ruttensingel en de 
Fort Willemweg fietst of loopt kunnen die nog best van pas komen. We doen een 
Engelstalige oproep in het kader van de broodnodige vergroening en we willen graag 
een ‘energiecafé’ starten in het BeiHuis! We maken kennis met de nieuwe directeur van 
Oda Kindcentrum en haar plannen voor de toekomst. En we verheugen ons weer op de 
buurtcamping en burendag, als vanouds!

Veel leesplezier en als u ook actief wilt worden: 
laat van u horen via info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
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Agenda

iedere dinsdag | 10-14 uur |  
open inloop BeiHuis 
vanaf 16 juni 
iedere donderdag  | 9-10 uur |  
‘Qigong’ in het BeiHuis
iedere donderdag  | 10-12 uur |  
open inloop BeiHuis

Buurtvergadering

di 20 september 2022 | 19-21 uur 
di 15 november 2022 | 19-21 uur 
locatie: BeiHuis, Brusselse Poort 
(tussen AH en ICI Paris)

Dit buurtblad is een uitgave van 
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en verschijnt in 2022 3x per jaar 

in een oplage van 2000 exemplaren
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Vragen of informatie delen?
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graag met ons delen voor een volgend 
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In de afgelopen weken is niet  
alleen gewerkt aan de inrichting  
van het BeiHuis, maar ook aan het 
programmeren van activiteiten.  

Wat nu al vaststaat is:

Dit zijn de eerste geplande activiteiten, 
maar ongetwijfeld komen daar nog nieuwe 
activiteiten bij. Die zullen telkens op een 
activiteitenkalender vermeld worden bij  
de entree van ons BeiHuis. En op onze 
website: www.buurtnetwerkbrusselse-
poort.nl. Daarnaast zijn we druk op zoek 
naar meer en andere activiteiten, zeker 
voor de periode na de zomervakantie. 
Daarom deze drievoudige oproep:

Heeft u als buurtbewoner behoefte aan 
activiteiten die nu ontbreken, maar die 
een verrijking kunnen zijn voor onze 
buurtbewoners: laat het ons weten!
Mogelijk heeft u een goed idee, en ook 
ervaring met het uitvoeren van dat idee 
als begeleider/coach, en de bereidheid 
om dat voor de buurt in te zetten. 

Bij veel activiteiten zullen meer 
vrijwilligers betrokken zijn, naast  
de begeleider ook bijvoorbeeld 
gastvrouwen/heren. Die zijn in het 
BeiHuis bij onze inloopsessies of bij 
activiteiten het aanspreekpunt. U zet 
de koffie en thee, u beantwoordt de 
vragen van bewoners die binnen 
komen lopen, helpt opruimen na een 
activiteit et cetera: het gezicht van 
het BeiHuis. Iets voor u?

Dat laten weten kan op verschillende 
manieren. Allereerst zijn er de open 
inloopbijeenkomsten, zie hierboven, waar 
we u graag ontvangen en bespreken wat 
goede ideeën zijn, wat haalbaar is en op 
belangstelling kan rekenen. Vooral in deze 
eerste maanden hebben we veel van deze 
‘inloopuren’, om alle buurtbewoners de 
kans te geven met ideeën en voorstellen te 
komen. Hou er graag rekening mee dat er 
weinig financiële middelen zijn voor het 
uitvoeren van activiteiten: van de gemeente 
krijgen het geld voor het gebruik van het 
BeiHuis, maar de activiteiten moeten we 
zelf betalen. In sommige gevallen zou een 
gerichte subsidie voor een activiteit 
aangevraagd kunnen worden.

Komen de tijdstippen van de inloopuren 
minder goed uit: neem dan graag 
telefonisch contact op met Evelien 
Meijerink, 06-27175778, die samen  
met Wim Schoenmakers de architect 
van de activiteiten kalender is.

2 / buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort

Feestelijke opening BeiHuis
gelegen in winkelcentrum Brusselse Poort, tussen AH en ICI Paris 

door Dirk Tempelaar

De officiële openingshandeling werd verricht door Loen Schroeders. Hij was de grondleg-
ger van het buurtgericht werken door de gemeente Maastricht, op poten gezet in een 
periode dat de gemeente over ruimere financiële middelen beschikte om de rol van 
buurten te ondersteunen. Door het werk van Loen, later voortgezet door Evelien Meije-
rink, is er goed contact tot stand gekomen met instanties als de wijkagent, handhaving, 
wooncorporaties, Traject en andere buurtorganisaties. We prijzen ons dan ook gelukkig 
dat zowel Evelien als Loen ook weer bij het BeiHuis en de daar plaats vindende activitei-
ten betrokken zijn. Een verslagje van de opening zou eigenlijk door RTV Maastricht 
worden uitgezonden, maar werd uiteindelijk een verslag van de laatste fase van het 
kluswerk: zie https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/eindelijk-een-eigen-buurt-
huis-voor-brusselse-poort.

...en een oproep voor meer
door Dirk Tempelaar

Activiteiten 
BeiHuis

Impressie van het BeiHuis
inrichting Nanin Peters
vormgeving Daphne Philippen

Iedere dinsdag, 10.00-14.00
open inloop met Evelien Meijerink als 
gastvrouw, en Maurice Wasserman en 
Inge Ruttenberg als ervaringsdeskundi-
gen van het project ‘HARTwerkt’. U kunt 
dan binnenlopen met al uw vragen en 
we helpen u graag. Wilt u gewoon een 
praatje maken of informatie over de 
activiteiten dan mag dat natuurlijk ook. 
U bent van harte welkom

vanaf 16 juni 
Iedere donderdag, 9.00-10.00
‘Qigong’ in het BeiHuis. Iedereen kan 
deelnemen aan deze oude Chinese 
gezondheidsleer. Qigong is een onder-
deel van de Chinese leer, die men zich 
aanleert om de lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid te behouden en te 
verbeteren. Doordat de bewegingen 
heel rustig zijn en je ze op de plek kunt 
uitvoeren kan iedereen meedoen. 
Aan het einde van de les krijgt u een 
lekker kopje koffie of thee.

Iedere donderdag, 10.00-12.00
open inloop met Mira Keil als gast-
vrouw. Net als op de dinsdag: wees 
welkom voor vragen en suggesties.

Niet de eerste activiteit in ons nieuwe BeiHuis, maar wel de meest feestelijke: 
de opening op zaterdag, 23 april. Een opening die vooral het karakter had 
van een ontmoeting met buurtbewoners. Veelal buurtbewoners die in de 
directe omgeving van het winkelcentrum wonen, en die we voorheen niet 
gauw zagen bij activiteiten van onze buurt. Wat duidelijk maakt dat het 
BeiHuis in een behoefte voorziet. 

foto's Dirk Tempelaar
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The City of Maastricht promotes 
setting up small garden plots to the 
front of houses in residential areas. 
They make a greener, cooler urban 
environment and foster biodiversity. 
In Dutch they are called “gevel-
tuintjes” and are allowed everywhere 
except for the very city centre. 

In our area, Brusselsepoort, the 
municipality actively promotes 
geveltuintjes. Many landlords are not 
(yet) interested in geveltuintjes, as they 
do not directly return on their 
investment, but many people who 
actually live here do see the benefits for 
a greener, more agreeable environment.
The nice thing not many people know is 
that owners have no say in what happens 
to the pavement in front of their house, 

as it is owned by the City. The City allows 
you -owner or tenant- to start a 
geveltuintje. Even behind parked bikes it 
will be useful ;-).  
There are some guidelines to follow:
•  You are not allowed to drill in the walls 

of the house without permission, but 
there are plenty of plants that stand on 
their own. 

•  When you make a geveltuintje there 
must be 120 cm left on the pavement 
for walkers, prams, and wheelchairs 
(approx. 4 tiles). Most geveltuintjes in 
this neighborhood have a width of 45 
cm, that is approx. 1½ tile. 

•  Do not dig deeper than approx. 40 cm to 
avoid expensive damage to cables and 
ducts! 

•  Reuse removed tiles as a retaining 
edge by standing them upright. This 

way the remaining pavement will not 
sag, and rainwater will stay in your 
geveltuintje. Mix the original dirt with 
good (green) quality potting soil and 
refill your plot. Store the remaining 
tiles, should you or your successor 
ever need to repave.

•  Ask your neighbors for advice on what 
plants are suitable. They could have 
you started with some spare plants.

Maybe, when you come back to 
Maastricht in five or ten years for a 
lustrum or reunion you walk along your 
old house, and you will admire the 
blooming geveltuintje that you helped 
planting yourself. An asset for you, your 
neighborhood, and the planet.
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In nummer 8 van het buurtblad 
deden we een oproep aan buurt- 
bewoners die meer willen weten 
over de energietransitie die ons  
te wachten staat. Daar werd zeer 
bescheiden op gereageerd en we 
hebben daarom de excursie naar de 
geavanceerde energievoorziening 
van het Gezondheidscentrum aan 
de Victor de Stuersstraat maar 
afgelast. 

Wel gaan naar aanleiding van deze oproep 
enkele buurtbewoners samen met de 
Gemeente Maastricht een onderzoek 
uitvoeren naar nut en noodzaak van 
maatregelen om jaren dertig huizen te 
verduurzamen. Maastricht kent veel van  
dit type huizen die zeer moeilijk te verduur-
zamen zijn. In de literatuur worden veel 
maatregelen genoemd: isoleren van de 
spouw, driedubbel glas, zonnepanelen, 
hybride warmtepompen, vloerisolatie, etc., 
etc., maar er is nog nauwelijks uitgezocht 
wat echt werkt om dit type woningen voor 
een aanvaardbare prijs van het gas af te 

krijgen. Eigenaren, maar ook verhuurders, 
weten niet waar ze aan toe zijn en doen 
daarom niets.

Dit onderzoek, waarvoor de gemeente een 
extern bureau heeft ingehuurd, wordt op 
enkele plaatsten in Maastricht uitgevoerd. 
De onderzoeksgegevens moeten antwoord 
geven op de vraag waar je op de langere 
termijn het beste in kunt investeren.  
De uitkomsten van het onderzoek zullen 
breed gedeeld worden met de bewoners 
van Maastricht en zodra we meer weten 
zullen we daar zeker over schrijven.
Blijft staan dat bewoners van onze buurt 
graag gericht willen horen wat ze kunnen 
doen om de gestegen energiekosten 
omlaag te brengen. Een warmtepomp, 
zonnepanelen, nog beter isoleren, niets 
doen en in de winter naar Spanje gaan? 
Niemand die het precies weet.  

Vanuit het buurtnetwerk zoeken we 
daarom buurtbewoners die met en voor 
elkaar willen gaan uitzoeken wat er op  
dit moment allemaal mogelijk is.

A small step to an agreeable living area, 
and a giant leap to urban sustainability

door Jojet Lysen

Energiestransitie
door Jojet Lysen

Energiecafé
We willen in het nieuwe BeiHuis  
een ‘energiecafé’ starten waar 
tenminste twee keer per maand 
mensen aanwezig zijn die samen  
met vragende buurtbewoners op  
zoek gaan naar antwoorden en 
mogelijke oplossingen en  
aanbevelingen. Zowel voor  
huurders als voor eigenaren.  

Bent u of kent u iemand die af en  
toe in het BeiHuis aanwezig wil  
zijn om buurtbewoners te 
ondersteunen?

Graag horen we van u via 
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

oproep!

Milieudefensie
door Jojet Lysen

Ons nieuwe BeiHuis werd op 11 april, nog voor de officiële opening, al gebruikt voor 
een drukbezochte bijeenkomst van Milieudefensie Maastricht, Buurtbalans, en de 
diverse besturen van buurtnetwerken waaronder dat van de Brusselsepoort. 

Voor onze wijk stond bij deze bijeenkomst 
de hoge verkeersdruk en dito luchtvervui-
ling op de Nobellaan - Fagotstraat - Fort 
Willemweg in de wijk Brusselsepoort 
centraal. De luchtvervuiling door verkeer 
in deze wijk is exemplarisch voor meer 
wijken in onze stad waar zich ook drukke 
verkeerswegen bevinden. Aangetoond is, 
dat luchtverontreiniging door verkeer een 
belangrijke bijdrage levert aan ziektelast. 
Door de reconstructie van de Noorderbrug 
blijkt sprake van een forse verkeerstoename 
op de Fort Willemweg - Fagotstraat - 
Nobellaan - Via Regia.

Manuël Boessen, woonachtig in de wijk 
Brusselsepoort en deelnemer aan het 
luchtmeetproject ‘samenmeten.rivm.nl’ 
liet zien dat in maart 2022 de gemeten 
pm2,5 fijnstof (fijnstof kleiner dan 2,5 
micrometer doorsnee) in deze wijk 
nagenoeg voortdurend de WHO-norm  
van 5 microgram per m3 overschreed 
en regelmatig zelfs piekte boven de  
60 microgram per m3. Op 11 april jl. 
benoemde hij de risico’s voor een nog 
verdere verslechtering van de lucht- 
kwaliteit in de wijk Brusselspoort als 
gevolg van verkeerstoename. 

Deze risico’s ontstaan nu en straks door 
toename van het (sluip)verkeer, de 
mogelijke aanleg van een nieuwe parkeer-
garage bij winkelcentrum Brusselse Poort 
van 550 parkeerplaatsen, de mogelijke 
aanleg van een gemeentelijke P&R 
voorziening van 250 parkeerplaatsen aan 
het Via Regia verkeersplein, het vergroten 
van de rotonde Nobellaan/Gentelaan en 
door omrijden via de Brusselsepoort 
omdat in andere stukken van de stad een 
beperkte milieuzone is of wordt ingevoerd. 

Manuel benadrukte in zijn verhaal dat er 
drie maatregelen zijn om deze, voor de 
luchtkwaliteit in de wijk Brusselsepoort 
zeer nadelige ontwikkelingen tegen te 
gaan: de P&R voorziening zou naar de 
randen van de stad moeten – dus niet de 
randen van de binnenstad, een milieuzone 
zou ook op het traject Fort Willemweg -
Nobellaan moeten worden ingevoerd, en 
de verkeerssnelheid op de Fort Willemweg 
en Nobellaan zou van 50 naar 30 km per 
uur moeten. (Het gaat hier om de variant D 
voor diegenen die dat nog extra willen 
uitzoeken). Er werd een oproep gedaan aan 
de (nieuwe) leden van de Gemeenteraad 
om op 10 mei, wanneer beslist moest 

worden over de nieuwe milieuzone, te gaan 
voor de variant waarbij de buurten 
maximaal worden ontzien. 

Inmiddels weten we dat op 10 mei geen echt 
besluit is genomen over een milieuzone. 
We blijven dus voortmodderen met een 
enorm slechte luchtkwaliteit en hinderlijke 
verkeersstromen. Mogelijk dat er in 2026 
verbetering komt maar voorlopig hebben 
we daar als buurt geen enkele zekerheid 
over. 

Diverse sprekers tijdens de discussiebijeenkomst met o.a. Manuël Boessen (rechts)

mailto:info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl


door Herm Willems

Hoe lang zou het 
duren om helemaal 

rondom de wijk 
Brusselsepoort te lopen? 

Gaan we proberen.  
Ik begon op het Koningin Emmaplein, 
vlakbij de plek waar ooit de stadspoort 
stond waaraan de naam van de wijk ontleend 
werd. Daar staat ook de bekende Lam- 
bertuskerk, waarvan de heiligenbeelden 
vervangen werden door witte Nijntjes,  
en met een torenklok die opgegeven is.  
Na de herinrichting van het plein heeft  
het nog een paar jaar geduurd, voordat de 
gemeente besefte dat het stressverlagend 
voor met name fietsers zou zijn als  
het bushokje een paar meter richting 
Statensingel zou opschuiven. 
Ik ga rechtsaf de Sint Annalaan in, en kom 
uit bij de rechtbank. Gauw voortmaken, 
want stel dat men daar nog een of ander 
appeltje wenst te schillen met mij.  
Wie herinnert zich nog dat dat gebouw  
ooit onderdak bood aan het ziekenhuis? 
Mijn gesnuffel ter plaatse wees uit dat 
men vandaag de dag achter dit gebouw  
nog steeds terecht kan voor allerlei 
lichaamsgerelateerde zaken. Ik sla linksaf 
en volg de Brouwersweg. Rechts veel 
groen en links ‘Blauwdurrep’, waar Benny 
N. als onbezorgd jongetje nog zijn houten 
tol heeft opgezweept. Dan doemt Trichter-
veld op. De Russisch gas over de balk 
plempende lieflijke witte huisjes hebben 
recentelijk het veld moeten ruimen voor 
hippe energiezuinige, eveneens witte 
woningen. 
Daar buigt de weg geleidelijk naar rechts 
en gaat dan Beeldsnijdersdreef heten. 
De zich onaantastbaar wanende platanen 
geven de weg iets deftigs. Voorbij de 
scholengemeenschap begint de Porselein-
straat. Tussen de bomen door krijg ik 
onverwacht een verrassend uitzicht op 
de Sterflat. Even verderop links staat  
een kantoorgebouw dat rechtgeaarde  
sjoemelaars ook figuurlijk liever aan die 
zijde laten liggen. Maar, als al dat duffe 
rekenwerk in jouw voordeel uitpakte ga  
je hier lekker rechtsaf de Artsenijstraat  
in, om in winkelcentrum Brusselse Poort 
de regie aan je oerinstincten te geven. 
Maar nu heb ik iets anders aan mijn hoofd 
en ga rechtdoor. Daar sta ik opeens voor 
een overmaatse rotonde waar Rotterdam-
Zuid stikjaloers op is. En daar zie ik het 

hoogste gebouw van de wijk: de reeds 
genoemde Sterflat. Het uitzicht vanaf  
de bovenste verdieping zal vast adem- 
benemend zijn. Terug naar de begane 
grond, daar begint de Nobellaan met 
rechts de Turkse moskee, een bezoekje 
door smulpapen zeker waard. En op  
eerste Paasdag kan je er ’s ochtends  
om 9 uur ook gewoon een zak spruitjes 
kopen. 
Links herrijst de Criekenput uit zijn as, 
veel groter dan hij aanvankelijk was. 
Daar ligt ook de enige ‘keerrotonde’ van 
Nederland. Omdat je van de Noorderbrug 
afkomend nergens linksaf kunt slaan  
moet je doorrijden tot hier. Dan keren, en 
vervolgens bij de gewenste straat rechtsaf 
slaan. Je moet er maar op komen… 
Vervolgens steek ik de Brusselseweg  
over, om af te dalen richting binnenstad. 
Hier komen drie werelden bij elkaar, links 
het rustieke park van het medisch kinder-
dagverblijf, in het midden de drukke Fort 
Willemweg, en rechts, de eigenzinnige, 
ietwat idyllische Ravelijn. Ga op deze plek 
nou niet staan miepen bij de aanblik van al 
dat zware vrachtverkeer, want het goede 
nieuws over fijnstof en CO2 is dat dat enge 
spul door blote ogen niet wordt waargeno-
men. En je ruikt het ook niet. Een vrolijk 
wijsje uit mijn kindertijd neuriënd ga ik 
verder. 
Beneden de nieuwe bruggen, waardoor  
de voormalige Hoge en Lage Fronten 
samenklonterden tot Het Frontenpark.  
Op de kruising sla ik rechtsaf, de Staten-
singel in. De achtertuinen van de huizen 
aan de rechterzijde grenzen aan ‘de 
Werreke’. Op deze plaats zijn die bij de 
ontmanteling van de verdedigingswerken, 
eind 19e eeuw, gelukkig gespaard gebleven. 
Een mooie groene oase, vlak bij het 
centrum, waar zowel hondenmensen als 
dakverlatende studenten zich helemaal in 
hun element voelen.  
Aan de linkerzijde schattige voormalige 
arbeiderswoninkjes, even verderop 
afgewisseld door wat meer statige panden. 
Dan komt de Lambertuskerk en het 
Koningin Emmaplein weer in zicht, en dus 
zit mijn wandelingetje rondom de wijk er 
op. Ik deed er een uurtje over. 
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Herinrichting Orleansplein: 

‘New Orleans’ of ‘Porte d’Orleans’?
door Jojet Lysen (namens de werkgroep Orleansplein) | foto's © Gerard Heemels / DutchCoverMedia

Het werd een gezellige middag; er was 
veel belangstelling en veel mensen en 
kinderen schreven hun wensen en 
opmerkingen op de flipovers die op het 
plein stonden. De kinderen uit de buurt 
tekenden de contouren van de nieuwe 
inrichting op de tegels en we voorzagen 
belangstellenden van vlaai. De initiatief- 
nemers van de Huiskamer in het gezond-
heidscentrum aan de Victor de Stuers-
straat kwamen langs om hun vragen en 
wensen toe te lichten en het CNME kwam 
kijken of onze plannen voor de broodnodige 
vergroening uitvoerbaar zijn. De pers kwam, 
er kwamen artikelen in de Limburger en de 
Observant. ‘Wat is loos in Mestreech’, in 
de buurt gevestigd, zond een interview uit 
en RTV Maastricht plaatste foto’s op hun 
site. 

Het was voor de werkgroep vooral heel fijn 
te horen dat zoveel mensen onze mening 
delen dat het plein verloederd is maar 
beter verdient en dat blijkbaar heel veel 
mensen zich dagelijks ergeren aan de 

ongezellige bestrating, de fietsen en de 
desolate indruk die het plein soms maakt. 
Het was ook goed om te horen dat veel 
buurtbewoners zelf graag willen meewer-
ken om het plein op te knappen. Dat zal 
voor de herinrichting in ieder geval 
éénmalig nodig zijn, maar ook daarna zal 
de buurt twee keer per jaar de handen uit 
de mouwen moeten steken om de nieuwe 
heggen te snoeien en de verhoogde 
boomspiegels te fatsoeneren. De buurt-
bewoners die kwamen en die wij spraken 
waren daar zeker toe bereid. 
Al deze steunbetuigingen maken het voor 
de werkgroep mogelijk om bij de Gemeente 
Maastricht en andere instanties betrokken-
heid en geld te vragen voor een vernieuwd 
plein. Wie de plannen nog niet gezien heeft: 
op de site www.buurtnetwerkbrusselse-
poort.nl zijn ze te vinden. De werkgroep 
heeft ook namen en adressen van belang-
stellende buurtbewoners verzameld; we 
houden iedereen die zich opgegeven heeft 
op de hoogte. 

Op 14 mei organiseerde de werkgroep Orleansplein een informatie- 
middag voor de buurt om hun plannen te presenteren. Vooraf had de 
werkgroep flyers uitgedeeld in de omliggende straten om buurtbewoners  
te vragen een kijkje te komen nemen en hun mening te geven over de 
plannen die de werkgroep samen met Boris van Eijsden, architect en 
buurtbewoner, heeft gemaakt. 

Als u ook informatie wilt ontvangen over 
onze plannen of wilt meedoen om het 
mooiste buurtplein van Maastricht te 
creëren: laat ons dat weten via de e-mail 
van het Buurtnetwerk: info@buurtnet-
werkbrusselsepoort.nl.

Trichterveld

Beeldsnijdersdreef

Criekenput

Nobellaan

Fort Willemweg - rechts Ravelijn

Statensingel

Brouwersweg

De nieuwe voet-/fietsbrug

7

http://www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
http://www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
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9

 

In de eerste maanden van dit jaar besluit 
ik op oorlogspad te gaan!
Weet u waartegen? Tegen een honden-
bezitter of meerdere, die het iedere dag 
opnieuw weten te presteren hun honden 
zich voor onze deuren te laten ‘defeceren’. 
En voor degenen die het woord niet 
kennen…ja gewoon poepen!
Ik wil het netjes houden maar een aantal 
hondenbezitters houdt hun eigen buurt 
niet netjes.
Er komen allerlei vreselijke gedachten bij 
me op zoals; een hondenbrigade instellen, 
proberen te traceren om welke honden-
bezitters het gaat en ze achtervolgen en 
de drollen door hun brievenbussen naar 
binnen gooien en nog veel ergere dingen. 
In ieder geval besluit ik zeker geen 
gemeentebelastingen meer te betalen, als 
de hondenbelasting wordt afgeschaft!

Ineens is daar ook in het nieuws hoeveel 
de hondenpoep bijdraagt aan CO2 uitstoot 
als het gewoon in de natuur ligt of op straat.
Er zijn in Nederland ongeveer 2 miljoen 
honden die iedere dag 8 gram CO2 pro- 
duceren en ook nog fosfor, wat ervoor 
zorgt dat er minder soorten planten gaan 
groeien. Als de poep netjes in zakjes in  
de daarvoor bestemde bakken wordt 
gedeponeerd, betekent dat al 50% minder 
CO2 die in het milieu terecht komt.
Als je geen zin hebt iedere dag met je hand 
in zo’n zakje een warme drol van je hond 
op te rapen; neem dan geen hond in huis!

Dan is het echt oorlog in Europa en besluit 
ik dat ik mijn oorlogsdrang even laat voor 
wat het is.

Van dichtbij maak ik mee dat de partner 
van een goede vriend, hier in Maastricht 
moet blijven omdat tijdens haar korte 
verblijf hier, de oorlog in haar eigen land, 
Oekraïne, is uitgebroken.
Haar ouders wonen in een klein dorp 
boven Kiev en wekenlang is er met hen 
geen contact te krijgen.
Ze zijn oud, hebben best veel zorg nodig 
en zijn niet meer mobiel. Ze wonen op een 
kleine datsja, in het gebied waar de grote 
Russische colonne Oekraïne binnen is 
getrokken. Het is er minus 10 graden 
Celsius en er wordt zwaar gevochten in 
dat gebied.
De vriendin wil haar ouders gaan halen 
maar het is gewoon te gevaarlijk.
Ineens melden de buren van de ouders 
zich, vanuit Kiev, waar zij in grote haast 
heen zijn gevlucht toen het dorp gebom-
bardeerd werd, zonder de twee oudjes te 
kunnen waarschuwen. Toen zij vertrokken 
was het nog goed met hen, weten ze te 
vertellen.
Ik maak van dichtbij mee wat voor spanning 
het meebrengt voor de partner van mijn 
vriend en ik kan alleen maar proberen me 
in te leven in haar situatie en proberen 
haar op allerlei manieren bij te staan.
Na weer een aantal weken worden mijn 
vrienden gebeld door een soldaat uit 
Oekraïne die in het dorp ging kijken en de 
ouders had gezien en gesproken bij hun 
boerderijtje.
Zij leefden nog! Maar er was veel kapot, 
het vroor en ze hadden honger. Hij kon ze 
niet meenemen maar beloofde de volgende 
dag met een busje terug te gaan, als het 
niet te onveilig was.

Dat is gebeurd en na een lange gevaarlijke 
reis wonen ze nu bij mijn vriend in de 
huiskamer hier in Maastricht.
De kamer is niet groot en er staan nu twee 
bedden in, allerlei kledingrekken en 
kapstokken en zorgmateriaal. Daar zitten 
de twee lieve, vredige mensjes, die zo 
gelukkig waren op hun landje en die nooit 
een vlieg kwaad zouden doen.
Inmiddels zijn de Russen uit het gebied 
vertrokken en zijn er weer mensen 
teruggekeerd naar het dorp, zo ook de 
buren. Zij stuurden een filmpje van de 
datsja.
Alleen…er is geen datsja meer! In hun 
aftocht hebben de Russen alles vernield, 
maar dan ook alles!
De ouders zien de filmpjes maar beseffen 
niet echt dat er voor hen niets is om naar 
terug te keren en ze willen liefst zo snel 
mogelijk terug.
Wat een triestigheid voor hen, voor ons en 
voor de hele wereld!

Ik weet nog niet wat ik doe als ik een 
hondenbezitter betrap als hij of zij de 
drollen niet opruimt!
Mijn mond houden zal ik niet, maar ik zal 
het misschien op een diplomatiekere 
manier proberen op te lossen dan ik 
aanvankelijk bedacht had. 

Kijk 
op 
de 

wijk
door Arja Peters
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Op de lange 
termijn verwacht 

de gemeente 
verlichting van 
de landelijke 

tolmaatregel voor 
rijkswegen die in 

de maak is

Overlast verkeer 
Fort Willemweg   

door Chantal Thomassen

De gemeente erkent de overlast van het 
vele en zware vrachtverkeer dat via de  
Fort Willemweg naar de snelweg rijdt 
(doorgaand verkeer) en hier eigenlijk  
niet hoeft te zijn. Op de lange termijn, 
zeker langer dan vijf jaar, verwacht de 
gemeente verlichting van de landelijke 
tolmaatregel voor rijkswegen die in de 
maak is en waarin Maastricht ook de Via 
regia en de Tongerse straat wil meenemen.  

De afdeling Mobiliteit stelt een aantal 
maatregelen voor die de Gemeente Maas-
tricht in 2023 mogelijk gaat uitvoeren:
•  Harde middenberm met betonnen 

randen met als doel een visuele  
vernauwing en snelheidsreductie;

•  Om dezelfde reden een heg van  
haagbeuk langs de weg;

•  Drempel bijplaatsen bij de oversteek-
plaats in de bocht onderaan de Fort 
Willemweg;

•  In overleg met de directie rondom de 
school De Sprong een 15 km/u zone  
als adviessnelheid. Analoog aan de 
situatie op de Tongerseweg;

•  Opheffen ‘olifanten pad’ bij de trap  
naar het fietspad. Wel een fietsgoot.  
Dit om scooters te weren.

De beroerde situatie aan de Fort Willemweg 
staat budgettair op de agenda voor 2023. 
Maar met een nieuwe formatie is het wel de 
vraag of bovengenoemde maatregelen 
worden meegenomen in de besluitvorming. 
De heer Wahls is ook in overleg met de GGD 
over de sirene-overlast van Ambulances. Er 
komen vanuit de hele stad signalen dat het 

gebruik en schelle geluid van de sirenes 
bovenmatig en onnodig hard is. Er worden 
geen flitspalen geplaatst. Justitie en 
Politie zien daar onvoldoende reden toe.  

Het raamplan voor de afwenteling van 
(vracht)verkeer aan Westzijde van de  
stad is zo opgesteld dat het werkt als een 
waterbed. Veranderingen elders hebben 
gevolgen voor de (vracht)verkeerssituatie 
hier. Daarom wordt de werkgroep middels 
de Verkeermonitor van de Gemeente op de 
hoogte gehouden van verkeersstromen in 
West/Tongerse straat. 
De werkgroep blijft in overleg met de 
Gemeente Maastricht en aandringen op 
maatregelen die werkelijk resultaat op-
leveren tegen de toenemende verkeers-
overlast.

De werkgroep Overlast verkeer Fort Willemweg had op 18 mei een gesprek met 
Ferry Wahls, senior-beleidsmedewerker afdeling Mobiliteit binnen de Gemeente 
Maastricht. De fors toegenomen verkeersbewegingen, de frequente snelheids-
overtredingen vooral ‘s avonds, en daarmee samenhangend de door de bewoners 
ervaren geluidsoverlast en luchtverontreiniging zijn knelpunten. 

Zaterdagavond 23 april. Een droge avond, 
maar wel met een heel erg frisse wind. 
Dat zal ongetwijfeld een paar mensen 
hebben afgeschrikt. Toch waren we weer 
met een 35-tal jeugdigen en volwassenen 
aan het genieten van de ‘Film in de straat’. 
Ook deze editie zaten we met z’n allen 
lekker buiten op hoek van de Bilserbaan en 
de Edmond Jasparstraat. Samen met een 
drankje en een hapje kijken naar de films 
geprojecteerd op de witte muur. En vergeet 
niet de after-movie: een gezellig gesprek 

met elkaar. Want dat is de reden waarom we 
dit organiseren: elkaar ontmoeten in de 
straat. Even kennis maken met nieuwe 
bewoners en even bijpraten met de mensen 
die je al een tijd niet meer gesproken hebt. 
Kortom de filmpjes voor de jeugd en de 
leuke Franse film waren weer een succes. 
Het bijpraten en nakletsen ging nog door tot 
in de vroege uurtjes. 
Wie weet is er volgend jaar weer ‘Film in 
de straat’ met en voor alle enthousiaste 
buurtbewoners!

Film in de straat 
door Madeleine Inckel en Ger Essers

Het huis van Nadia en Pjotr Kravchuk (foto) 
uit Oekraïne is totaal verwoest door bombar-
dementen en artilleriebeschietingen. Al hun 
fysieke en persoonlijke bezittingen zijn ze 
kwijt. Wij zamelen nu geld voor hun in om een 
compleet nieuwe start in het leven mogelijk 
te maken.  Via onderstaande link kun je alles 
lezen over hun situatie en wellicht hun steunen.

www.gofundme.com/nieuw-thuis-voor- 
fam-kravchuk
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Een nieuwe 
directeur 
voor het 
Kindcentrum 
Oda 
door Arja Peters

door Arja Peters

Ik spreek haar in haar mooie lichte kamer 
die zij met de intern begeleider deelt, waar 
vrolijke kunst (door kinderen gemaakt 
natuurlijk) de muur versiert. Voor 0,5 FTE 
is zij directeur op Kindcentrum Oda en voor 
0,5 FTE op basisschool Mozaïek in Caberg.
Per 150 leerlingen heeft een school 
namelijk recht op 0,5 FTE directeur; zo 
verdelen kleinere scholen de directie-uren.
Binnen Mosa Lira heeft zij op verschillende 
scholen gewerkt, waaronder ook basis-
school de Rotonde die later gefuseerd is 
met de Montessorischool Binnenstad.
Zij was ook bouwcoördinator en kreeg 
steeds meer managementtaken. Een  
paar jaar geleden volgde zij de opleiding 
‘Basisbekwaam Leiderschap’ en daarna 
kwam de vraag of zij directeur wilde 
worden op basisschool Mozaïek. Ook de 
vervolgopleiding ‘Vakbekwaam Leiderschap’ 
werd met goed gevolg afgelegd. Daarna 
was het een logische stap om te solliciteren 
toen vorig jaar de directeur van Kindcentrum 
Oda vertrok.

Het is natuurlijk best veel, twee banen van 
0,5 FTE, omdat dat in de praktijk betekent 
dat je ook in de avonduren wel bezig bent. 
Annemieke vindt het goed te combineren 
omdat de reistijd tussen de scholen 
minimaal is en zij iedere dag op beide 
locaties aanwezig is, afwisselend de 
ochtend of de middag. Ook is er binnen de 
school een ‘Intern Begeleider Leerlingen-
zorg’, Ine Lammerschop, die aanspreek-
punt is als Annemieke niet aanwezig is en 
die ook managementtaken op zich neemt.
Ine is vorig jaar verkozen als IB-er van het 
jaar in Nederland, dus dat wil ook wel wat 
zeggen over de kennis en kunde die er in 
huis is!

Het is jammer dat er vanuit deze wijk niet 
veel kinderen naar Kindcentrum Oda 
komen maar meer uit de aangrenzende 
wijken, zo stelt Annemiek. De kwaliteiten 
worden niet erkend en hopelijk gaat daar 
verandering in komen en kiezen mensen 
uit de wijk ook voor deze school.
Momenteel bezoeken kinderen met allerlei 
achtergronden de school en die verschillen 
maken het juist leuk.
Sinds 7 maart zijn er in Maastricht 2 
taalklassen; een samenwerking tussen de 
twee stichtingen ‘Mosa Lira’ en ‘Kom 
Leren’, waar kinderen van bijvoorbeeld 
expats of statushouders voor een tot 

Sinds 1 augustus 2021 is Annemieke 
van Rooy directeur van Kindcentrum 
Oda in onze wijk. Zij is geen onbekende 
aangezien zij in de wijk is opgegroeid, 
haar ouders er nog wonen en zij er zelf 
ook weer woont met haar gezin.

anderhalf jaar eerst de Nederlandse taal 
goed leren beheersen. Daarna stromen zij 
door naar de klas waar zij qua leeftijd in 
horen. Kindcentrum Oda heeft 2 klassen 
evenals basisschool de Poort, aan de 
andere kant van de Maas, zodat die 
klassen voor alle leerlingen bereikbaar 
zijn binnen Maastricht. Annemieke vertelt 
ook dat zij niet wist dat de taalklank zo 
belangrijk is, ook in je eigen taal, voordat 
je in staat bent een andere taal te leren.

In het gebouw hangt overal leuke, kleurige 
kunst, om alles op te fleuren. Dat is ook te 
danken aan het feit dat er een vakdocent 
kunst aanwezig is, evenals een vakdocent 
beweging, zeer belangrijk in deze tijd 
waarin veel kinderen minder bewegen.
Er wordt veel aandacht besteed aan 
activiteiten buiten het reguliere lespro-
gramma. Zo wordt er gewerkt met het 
CNME, de leerlingenraad en de ouders om 
de omgeving en de speelplaats te vergroe-
nen. Onlangs was er een project bouwen 
op de speelplaats; metselen en met 
andere materialen bouwen.
Zij werken samen met de huisarts en gaan 
snoeien in de Fronten met het CNME 
omdat ze graag ook iets willen terug doen 
als school voor de buurt. Het is ook de 
bedoeling naschoolse activiteiten te 
ontwikkelen, zodat alle kinderen hun 
talenten kunnen ontdekken en allemaal de 
kans krijgen extra’s mee te krijgen zoals 
dans, theater en kunst.
Er is armoede in Maastricht en dat is ook 
op school zichtbaar. Nu is er ook een 
project vanuit de Koninklijke Harmonie 
Ster van Maastricht om kinderen kennis te 
laten maken met blaasinstrumenten, 
waarna er ook een concert volgt. 
De leerlingen uit groep 6 volgen deze 
blazersklassen.

Hoe was het voor Annemieke om op deze 
school te beginnen als directeur?
Zij vertelt dat zij snel werd opgenomen in 
het team en de collega’s ook echt geïnte-
resseerd zijn in elkaar.

Door corona was het allemaal wel anders 
en dat vroeg veel van iedereen; leerkrach-
ten, kinderen en ouders, want er waren 
regelmatig leerkrachten ziek of er waren 
hele klassen die thuis zaten.
Dan zie je wel hoe flexibel kinderen zijn!
Het vervangen is gelukt maar dat moeten 
ze tegenwoordig zelf regelen met de 
zogenaamde flexschil; wat betekent dat je 
iets meer formatie hebt om in te zetten.
Doordat echter personeel heel moeilijk te 
vinden is werd er soms gebruik gemaakt 
van de onderwijsondersteuners, die er zijn 
voor de kinderen die iets extra’s nodig 
hebben. Er is ook een brugcoach op school 
die opvoedingsondersteuningsvragen kan 
beantwoorden. Door corona zijn er geen 
bijeenkomsten met bepaalde thema’s voor 
ouders meer geweest maar hopelijk gaat 
dat weer starten.

De klassen zijn klein, zo zitten er 20 
kinderen in een klas en is er van ieder 
leerjaar één klas, er zijn geen gemengde 
groepen. Sinds kort is er ook een peuter-
speelzaal geopend, waar kinderen vanaf 
2½ jaar terecht kunnen maar het streven 
van Annemieke is om de leeftijd naar 
2 jaar te brengen.
De BSO wordt ook geregeld op locatie en 
daar wordt ook gewerkt aan BSO op alle 
dagen op locatie.

Ik bedank een enthousiaste, bevlogen 
directeur voor haar inspirerende verhaal!

Kom kamperen in het Viegenpark! Van vrijdag 
22 juli tot en met zondag 24 juli wordt het 
Viegenpark veranderd in een heuse camping.

Ontmoet je buren op de camping! 
Vanaf vrijdag 12 uur kun je je tent opzetten. Heb 
je geen tent, dan zorgen we voor een tent. Er is 
een activiteitenprogramma voor jong en oud.

• Vrijdagavond is er een silent disco. 
•  Zaterdag beginnen we met een gezamenlijk 

ontbijt. Door de dag worden diverse camping-
activiteiten georganiseerd, zoals voetballen, 
badminton en jeu de boules. 

•  We eindigen zondag om 14 uur met de 
muzikale bingo!

Aanmelden en een plekje reserveren kan 
binnenkort. Meer informatie komt op de 
website van het Buurtnetwerk Brusselse-
poort en van de Stichting Samen Groener 
Maastricht Noordwest en Buurtcamping 
Nederland.

Buurtcamping 
in het 
Viegenpark 

door Louise van Bronswijk

Het is jammer 
dat er vanuit deze 

wijk niet veel 
kinderen naar 
Kindcentrum 
Oda komen.

De kwaliteiten 
worden niet erkend 

en hopelijk gaat 
daar verandering 

in komen.

Er wordt veel 
aandacht besteed 

aan activiteiten 
buiten het 
reguliere 

lesprogramma.

22-24
juli
2022

‘Burendag’ vindt in 2022 plaats op 
zaterdag 24 september. 

‘Burendag’ is een initiatief van Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds en wordt op de 
vierde zaterdag van september gehouden. 
In een aantal straten in de Brusselsepoort 
organiseren de bewoners elk jaar activiteiten 
en een straatfeest op deze dag en de 
ervaringen zijn zeer positief. Het Oranje 
Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert 
zo contact en verbinding tussen groepen 
mensen. Voor buurtorganisaties is het 
mogelijk bij het Oranje Fonds een aanvraag 
tot max. € 400 in te dienen om hun Buren-
dagplan te kunnen uitvoeren. 
Overweeg of u en uw buren (weer) meedoen. 
Vanuit het Buurtnetwerk kunnen we tips 
geven. We plaatsten graag foto’s van uw 
feestje in ons volgende nummer in november.

Burendag 
door Jojet Lysen



Paul Le Doux, bijna 77 jaar, gepensioneerd, 
een kat met 9 levens en (vroeger) een 
fietsende kilometervreter.
Ik bel aan bij Ravelijnstraat 108, een woning 
uit de jaren vijftig. De bel speelt een deuntje 
dat veel weg heeft van Die Zauberflöte. De 
deur wordt van het slot gehaald en daar 
staat meneer Le Doux. Klein en kwiek.  
“Jij komt zeker voor de fietsen?”, zegt hij. En 
dat klopt. Ik kom echter geen fiets brengen, 
of halen, maar ik kom voor een fietsverhaal.
“De fietsen, tja, dat is een uit de hand 
gelopen hobby. Ik ben eigenlijk geleidelijk 
aan het afbouwen hoor. Ophalen en brengen 
kan alleen nog tussen 16 en 17uur en ik doe 
maximaal 2 fietsen per week. Bovendien wil 
mevrouw Le Doux fietsenvrij in de tuin 
kunnen zitten.”
Het begon allemaal lang geleden met een 
bizar ongeval. Tijdens klussen op het dak, is 
meneer Le Doux met zijn handen vol 
dakpannen, door het dak naar beneden 
gevallen. Het gevolg was een gebroken rug, 
een maand op de IC en opnieuw leren lopen 
tijdens een lange revalidatieperiode in 
Hoensbroek. Een chronische zenuwpijn in 
de rug heeft hij als blijvende herinnering 
hieraan overgehouden. Ter afleiding van de 
steeds aanwezige pijn begon hij fietsen te 
repareren.
Fietsen opknappen en verkopen volgde toen 
hij de fiets van zijn zus voor haar verkocht. 
Dat ging zo snel en makkelijk, dat het de 
radertjes in werking bracht. Er werd een 
manier bedacht om oude fietsen een tweede 
leven te geven. Een kennis, die eveneens 
gepensioneerd is, haalt oud ijzer op en daar 
zijn regelmatig fietsen bij, die met wat liefde 
en aandacht een nieuw leven kunnen 

krijgen. Ze zijn zeer milieubewust bezig; 
recycling (‘herfietsen’ ;)). Ook krijgt hij 
regelmatig van mensen in de buurt een 
afgedankte fiets waarvan de onderdelen 
hergebruikt kunnen worden. Dus als u een 
oude ‘afdanker’ heeft, is die van harte 
welkom. “Die oude fietsen, dat is tenminste 
nog kwaliteit”, klinkt het.
Naast repareren van fietsen is meneer  
Le Doux ook altijd fanatiek fietser geweest. 
Qua kilometers toch zeker een paar keer  
de wereld rond gefietst. Circa 25 keer 
klassiekers voor liefhebbers gereden,  
zoals de Amstel Gold race. Meneer Le Doux 
heeft ook de nodige fietsongelukjes gehad, 
maar daar wil hij niet te lang bij stil staan. 
Gelukkig had hij een helm op, zullen we 
maar zeggen. 
Tegenwoordig hebben hij en zijn vrouw een 
elektrische fiets. En hoewel hij het zeker 
rustiger aan doet, kan hij de behoefte aan 
een kleine demarrage soms niet bedwingen. 
Misschien is ook hier een helm aan te raden. 
Zijn huidige vrouw komt uit Roemenië, ze 
zijn al 20 jaar gelukkig samen. Met veel 
liefde spreekt hij ook over zijn eerste vrouw, 
die hij al op 16-jarige leeftijd leerde kennen, 
maar helaas veel te vroeg is overleden. Uit 
zijn eerste huwelijk heeft hij twee dochters, 
en zoals het spreekwoord wil: de appel valt 
niet ver van de boom. Zijn tweede dochter 
heeft een fietsenwinkel (in de oude  
Brandweerkazerne) en de oudste dochter  
is fysiotherapeute (ook handig).
Dan gaat de bel, het is immers tussen 16 en 
17 uur. Een jonge knul, ik denk een student, 
komt een fiets brengen. Ketting eraf.  
Het is tijd om te gaan.

Fietsenmaker Paul Le Doux
 door Manon Habets

Wist je dat er in de Ravelijnstraat een fietsenmaker huist? 
Ik woon zelf al ruim 15 jaar in deze buurt, maar had dus geen idee. 
Sterker nog: hij heeft op twee plekken in de Ravelijnstraat gewoond, 
eerst op nummer 134 en vanaf 2010 op nummer 108.

bedrijf
in de
wijk

Meneer Le Doux rechts en zijn zus links 
(foto van schoolfotograaf)

Herinnering  deelname 
Luik-Bastenaken-Luik Echte oude kwaliteitsfiets
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Tips van de apotheker
door Ellen Willemsen, Apotheek de Fronten

Zomer, zon en zout
De zomer staat voor de deur. Zon en 
warmte zijn natuurlijke medicijnen. 
Wist u dat zonlicht de biologische klok 
in onze hersenen op tijd laat lopen? 

Dit groepje zenuwcellen regelt bijvoor-
beeld de ritmes van onze organen. 
Zet de zonnebril af voor een dagelijks 
momentje ‘klok gelijkzetten’. 

 Zonlicht maakt vitamine D in de huid 
actief. Goed voor botten en weerstand. 

 
Tussen 11 uur en 15 uur een half uurtje 
naar buiten met blote armen of benen 
is genoeg (zonder zonnebrandcrème). 

 Zonnewarmte is heerlijk ontspannend 
voor stijve spieren en gewrichten. 

 Bij een hittegolf is het belangrijk om 
extra water te drinken. Vooral ouderen, 
want zij voelen vaak geen dorst. 

 Slikt u plastabletten of zogenaamde 
ras-bloeddrukverlagers? Dan hebt u 
meer kans op uitdroging. Eet of drink 
(naast extra water) af en toe iets zouts, 
zoals bouillon. Overdrijf het niet. 
Overleg met uw huisarts of apotheker 
of u deze medicatie tijdelijk moet 
halveren of stoppen. 

Ik wens u een gezonde zomer!

👁

🦴

🦵

☀

💧
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