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Data vergaderingen buurtcomité in
2005:
11 januari, 8 maart, 10 mei, 13 september en 8 november in het
bovenzaaltje van café 1900 steeds om 20.00 uur.

Nieuws van het wijkteam.

van de redactie
Voor u ligt het najaarsnummer van het buurtblad Brusselsepoort-oost. Het maken van deze editie is bepaald niet zonder
slag of stoot verlopen. We hebben de inspirerende bijdrage
van onze eindredacteur Ton Vernooij door ziekte moeten
missen. We hopen dat hij bij de volgende uitgave van het
blad aanwezig kan zijn. En we missen in dit blad het portret
van de buurtbewoner. Het geplande interview met mevrouw
Nauta, een bijzondere kwieke tachtigjarige die al jaren in onze
buurt woont kon door ziekte niet doorgaan. Beterschap allen!
Maar we hebben ook leuk nieuws te melden. Het bestuur van
het buurtcomité Brusselsepoort-oost is uitgebreid! Alhoewel
de inbreng van deze nieuwe leden nog wel enkele jaren op
zich zal laten wachten! Want in april dit jaar is onze webmaster, tevens bestuurslid Rita Walczuch bevallen van zoon
Joshua. Veel geluk Rita en Ditmar met jullie zoon! Op 16
oktober jongstleden heeft de voorzitter van het bestuur, Jules
Verstraelen een zoon gekregen, Lucas genaamd. De redactie
wenst Jules en Marie-Jeanne veel geluk met hun zoon en Stijn
met z'n broer!
Nog meer leuk nieuws, want heeft u ooit op de ODA-school
gezeten en daar u eerste verliefdheid meegemaakt, wel u kunt
hem of haar weer ontmoeten op de reünie in het kader van het
Jubileumjaar van de school. Verder vindt u in dit blad een
artikel over de stand van zaken met betrekking tot het plan
van onze buurt voor de herbestemming van de Sint
Lambertuskerk. Moeten we nu wel of niet blij zijn dat er iets
gaat gebeuren met dit monumentale bouwwerk?
Wilt u reageren op de artikelen in dit blad, stuur een e-mail
naar buurtblad@brusselsepoort-oost.org of laat u stem horen
via het forum www.brusselsepoort-oost.org.

Zoals we in het vorige buurtblad schreven investeert de
gemeente in het buurtgericht werken. Sinds het begin van het
jaar hebben er vijf vergaderingen plaatsgevonden van het
wijkteam. In het wijkteam zitten vertegenwoordigers van de
gemeente en andere instanties zoals de politie en woningstichtingen samen met vertegenwoordigers uit de buurt
bijeen om plannen, wensen en problemen van de buurt te
bespreken.
Onderwerpen die in het wijkteam aan de orde komen zijn o.a.
de invoering van de combiparkeerregeling. (zie elders in dit
blad de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van
de parkeerregeling), de aanleg van de voortuinen in de
Vaubanstraat, een project dat inmiddels is gerealiseerd.
Daarnaast is het milieuperron aan de Antoon van Elenstraat
onderwerp van gesprek geweest. Alle buurtbewoners zijn
inmiddels op de hoogte gebracht van de voorgenomen
verhuizing van het huidige bovengrondse milieuperron naar
een ondergronds perron op de hoek van de Fons
Olterdissenstraat en de Edmond Jaspersstraat. "Met deze
verplaatsing wordt tegemoet gekomen aan de wens van de
buurtbewoners. Bewoners in de directe omgeving van de
Edmond Jaspersstraat hebben in het verleden gevraagd naar
een milieuperron."
Ook heeft een kleine buurtschouw plaatsgevonden. Dit
betekent dat de meldingen die bij het klantenmeldpunt van de
gemeente zijn binnengekomen, worden doorgenomen en
indien mogelijk worden opgelost.
Redactieadres:
Sint Odastraat 3
6217 KN Maastricht
tel. 3432444
buurtblad@brusselsepoort-oost.org
website: www.brusselsepoort-oost.org

De redactie

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

Uitnodiging aan alle buurtbewoners
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 7 januari om 20.00 uur
in café 1900 aan
het Orleansplein.

Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent T. van Heusden
09008844
Drugsklachtenlijn politie
4006633
Klantenmeldpunt gemeente
3504000
post@maastricht.nl
Maastr. buurtbeheerbedrijven bv 3430269
Groene Kruis
3690602
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Herbestemming Sint Lambertuskerk
Zoals bekend heeft
de Gemeente
Maastricht samen
met het Bisdom
Roermond een
initiatief gestart om
te komen tot een
herbestemming van
de Sint
Lambertuskerk in
onze wijk. Daartoe
zijn gegadigden in
de gelegenheid
gesteld tot uiterlijk 1
maart 2004 een plan
tot herbestemming
bij de gemeente in te
dienen. Zowel door
de gemeente als het
bisdom is een aantal randvoorwaarden met betrekking tot een
mogelijke herbestemming geformuleerd. Uiteindelijk zijn 8
initiatieven ingediend. Inmiddels heeft de gemeente 2 plannen
uitgekozen voor verder onderzoek. De overige plannen,
waaronder dat van Bewonersvereniging Ravelijn in combinatie met Buurtcomité Brusselsepoort-oost, zijn afgewezen
wegens onwenselijkheid qua functie ofwel economisch niet
haalbaar.
Voor een goed vergelijk worden hier de 8 ingediende initiatieven in het kort weergegeven:
Het realiseren van een monumentale overdekte begraafplaats
met Lambertuskapel en zuil met grafnissen, ingediend door
Hamers Voorvelt Nijssen Architecten;
Het realiseren van een 'welness'- en fitnesscomplex met
sauna's, solarium, binnenbaden, kleedruimtes, etc., en bovenkerk door het uitbreiden van het monument, ingediend door
architect Sjef Ramaekers;
Het realiseren van een bibliotheek met bereikbaarheid van de
onder het monument liggende vestingwerken, ingediend door
Ilse de Vent van de Technische Universiteit Delft;
Het herinrichten van de kerk met als primaire functie kantoren
(losse transparante inbouw) waarbij het middenschip kan
worden ingezet als concert- en lezingsruimte alsmede een
voorziening voor een Lambertuskapel en een ruimte voor
rouw- en trouwdiensten, ingediend door Woningstichting
Servatius;
Het realiseren van een bezoekersentree naar de Kazematten en
een culturele, maatschappelijke en educatieve ontmoetingsplek met tevens een plaats voor een Lambertuskapel, ingediend door Bewonersvereniging Ravelijn in combinatie met
Buurtcomité Brusselsepoort-oost;
Het realiseren van een initiatief inzake het stimuleren van
sport, spelen, ontspanning en welzijn met als doelgroepen
kinderen, jeugd, volwassenen, ouderen en revaliderende
personen met tevens de inrichting van een Lambertuskapel,
ingediend door de heer Den Hollander;
Een voorstel tot het vestigen van een universiteitsbibliotheek,
ingediend door Stichting Restauratie Lambertuskerk;
Het realiseren van een overdekt speelpark voor kinderen tot
en met 14 jaar met tevens realisatie van een Lambertuskapel,
ingediend door 4 Support 2U.

De ingediende plannen zijn getoetst aan de randvoorwaarden
van het bisdom alsmede aan stedenbouwkundige randvoorwaarden. Aan de hand van deze criteria heeft de gemeente
besloten dat 2 initiatieven het verder onderzoeken waard zijn,
namelijk het plan van Hamers Voorvelt Nijssen én dat van
Woningstichting Servatius. De overige plannen zijn afgewezen omdat zij qua functie niet wenselijk zijn (speel- en sportvoorzieningen) óf economisch per definitie niet haalbaar
(bibliotheek, buurtplan). Opmerkelijk bij de beoordeling door
de gemeente is echter dat het plan van Bewonersvereniging
Ravelijn in combinatie met Buurtcomité Brusselsepoort-oost
op grond van de gestelde functionele criteria nota bene als
beste! plan uit de bus komt, namelijk op zes van de zeven
criteria als 'positief' en op één criterium als 'neutraal' beoordeeld. Het oordeel van de gemeente is dan ook aanleiding
geweest voor de initiatiefnemers van het buurtplan – inmiddels omgevormd tot 'Stichting Station Lambertus' – daartegen
bezwaar te maken, temeer nu hen niet de gelegenheid wordt
geboden hun plan financieel te onderbouwen.
Het zou wenselijk zijn als de gemeente bij een definitieve
beslissing over de herbestemming van de Lambertuskerk de
buurt er meer bij zou
betrekken. Tot nu toe
is daar weinig van
gebleken. Door thans
de keuze te beperken
tot twee initiatieven,
waarvan er vermoedelijk één zal afvallen
door wettelijke
beperkingen met
betrekking tot bovengronds begraven,
wordt enorm tekort
gedaan aan de
doelstelling van de
gemeente, bewoners
meer te betrekken bij
het besluitvormingsproces met betrekking
tot hun buurt.
Werkgroep Stadsontwikkeling

Instelling van het combi/vergunninghoudersparkeren.
Vlak voor het naar de drukkerij gaan van deze buurtbladeditie
bereikte ons het bericht dat de gemeente het huidige voorstel
tot invoering van combi-parkeren in week 45 naar het secretariaat van het buurtcomité zal verzenden. Afhankelijk van een
mogelijke aanpassing door de openbare algemene vergadering van het buurtoverleg op dinsdag 9 november + 2 weken
zal het plan na collegebesluit (omstreeks eind december) door
middel van de bekende gemeentelijke communicatiekanalen
(stadskrant, Maaspost, huis-aan-huis bericht) aan belanghebbenden (en via www.maastricht.nl) nader bekend gemaakt
worden. Afhankelijk van de dan nog resterende bedenkingen
is de daadwerkelijke realisatie zo spoedig als mogelijk in het
voorjaar van 2005 te verwachten.
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Nieuws van de Odaschool

Jubileum gezinsmis.

Het jubileumjaar.

Op zondag 28 november a.s. is om 11.45 uur de jubileum
gezinsmis in de Annakerk.
Samen met de nieuwe kapelaan Jacobs, gezinsmiscommissie
en leerkrachten, zal deze viering in het teken staan van
dankbaarheid voor de afgelopen 75 jaar en aan de andere kant
hoop/vertrouwen in de toekomst.
Er zal geprobeerd worden om pastoors die in het verleden op
school les gegeven hebben en oud-leerlingen die misdienaars
zijn geweest bij deze viering te betrekken.
Het kinderkoortje is al aan het oefenen en vooral het Odajubileumlied krijgt veel nadruk.
In de kerk is er een tentoonstelling van communiefoto's van
de leerlingen en leerkrachten

Het jubileumjaar is in volle gang. In november bestaat de
Odaschool precies 75 jaar.

Feestdag.
Op vrijdag 5 november was er een feestdag voor de kinderen.
Voor de oudste leerlingen waren er Europa Spelen georganiseerd op school en de kleuters zijn naar sporthal de Geusselt
geweest, waar zij allerlei avontuurlijke situaties hebben
beleefd.
Daarna was een gezamenlijke lunch.
Als blijvende herinnering aan het jubileumjaar wordt een
boom geplant, die geschonken is door de buurt(raad).
De kinderen mogen een naam bedenken en met de meest
originele naam zal deze boom de school en de buurt blijvend
verfraaien.

Het kunstjaar.
Het kunstjaar, getiteld "Alleen met je hart kun je goed zien" is
van start is gegaan.
De 300 houten schilderijlijsten in allerlei maten en vormen, zijn
door enkele ouders in elkaar getimmerd.
Een keer in de 14 dagen werken kinderen aan beeldende
kunst, variërend van schilderen, kleien, textiele vorming enz.
Onderwerpen zoals Fauvisme, Vincent van Gogh, Matisse,
Rembrandt enz. worden theoretisch en praktisch uitgediept.
Verschillende groepen kinderen gaan werken in de ateliers in
de Ravelijnbuurt, Volksplein en Afrika Museum. Andere
groepen blijven op school werken onder begeleiding van
kunstenaars en leerkrachten.
Een twintigtal kunstenaars uit de buurt begeleiden de kinderen en deze ondersteuners werken ook vanuit hun hart, net
zoals de titel van het kunstjaar, d.w.z. helemaal pro deo.
Voor de 2e kunstperiode, die loopt van januari tot en met april,
hebben we nog
kunstenaars nodig
die onze kinderen
begeleiden.
Dus we roepen u
op om contact met
ons op te nemen;
ik ben er van
overtuigd dat er
veel talent aanwezig is in onze buurt.

Reünie.
Op zaterdag 23 april 2005 is er een reünie.
De reünie vindt plaats in en rondom de St.Odaschool vanaf
15.00 uur.
Vele oud-leerlingen zullen ongetwijfeld oude herinneringen
willen ophalen, hun klasgenoten willen ontmoeten en wellicht
hun klaslokaal van toen willen zien.
Voor deze reünie kunt u zich aanmelden via onze website
www.oda-bs.nl.
Let ook op de Maaspost, Trompetter , TV Maastricht en
parochieblaadje.
Natuurlijk kunt U zich ook telefonisch aanmelden dan krijgt U
een inschrijfformulier toegestuurd.
Door overmaking van • 5,- op rekeningnummer 90.21.56.489 is
uw aanmelding een feit.

De speelplaats.
De openstelling van de speelplaats was wederom een succes,
met dank aan de sleutelhouders.
De laatste dag van de openstelling is 29 oktober a.s.

Sociale doelen
War Child: Proef voor vrede.
Op 6, 7 en 8 oktober jl. hebben de leerlingen van groep 8 in
het restaurant Mes Amis de bezoekers van dit restaurant een
menu opgediend, gekookt, de tafels gedekt en afgewassen.
De helft van de opbrengst gaat naar War Child. Dit is een
organisatie die het leed van kinderen in door oorlog getroffen
gebieden probeert te verminderen en bij te dragen aan een
vreedzame toekomst.

Chocolade actie.

De kunstwerken
van de kinderen
zullen op 29 mei
2005 op de kunstmarkt tentoongesteld en verkocht
worden.

Verleden jaar hebben we in de buurt van de Odaschool een
chocolade-aktie gehouden om de schoolkas te spekken; de
verkoop viel wat tegen.
De chocolade violen die we niet verkocht kregen hebben we
naar een kindertehuis van Xonar in Maastricht gebracht, waar
kinderen wonen die niet naar huis kunnen.

We zijn nog aan het zoeken naar een blijvend kunstwerk als
herinnering aan dit jaar; misschien hebt u een idee of wilt u dit
mee ontwerpen en uitvoeren, samen met de kinderen.

Vastenactie "Doe een wens".
De vastenactie "Doe een wens" heeft een schitterend bedrag
opgeleverd: • 3.336,90.
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Dankzij de inzet van de leerlingen en ook de gulle gaven van
de buurtbewoners kunnen enkele ernstig zieke kinderen hun
wens in vervulling zien gaan.

Voorjaarsexcursie Hoge Fronten voor
buurtbewoners:

De kerstmarkt.
Op woensdag 22 dec. vanaf 17.00 uur, is er op de speelplaats
de jaarlijkse kerstmarkt. De optredens van de kinderen
brengen u alvast in de kerstsfeer en ook aan de inwendige
mens is gedacht. U bent van harte welkom.

Gymzaal.
Onze gymzaal wordt 's avonds, maar ook op woensdagmiddag
en in het weekend, verhuurd aan verenigingen. Er zijn nog
enkele uren onbezet.
Hebt u interesse, dan kunt u contact opnemen met Dhr.
Pereboom, tel. 06-10013099.

Bloembakken.
De school heeft de bloembakken op het Orléansplein geadopteerd.
Tijdens het project "kind en woonomgeving" zijn deze bakken
al goed onder handen genomen en binnenkort gaan de
bolletjes de grond in, zodat we in de lente kunnen genieten
van mooie voorjaarskleuren.

Start van de rondleiding in het bezoekerscentrum van de
kazematten.

Heeft u vragen, wilt u ons met activiteiten helpen, heeft u
ideeën of wilt u zich aanmelden voor de reünie dan kunt u ons
altijd bellen : (043) 3430970.
U kunt ons ook mailen directie@oda-bs.nl.
Als u regelmatig op onze bovengenoemde website kijkt blijft u
op de hoogte van onze bezigheden.
Martine Strous

Milieuperron Antoon van Elenstraat
wordt verplaatst

Na het ondergrondse deel van de rondleiding konden de
petroleumlampen uit.
De verdere tocht genoten we van een heerlijke avond, de
omgeving en de natuur om ons heen. De avond eindigde op
het terras van café 1900.

De gemeente Maastricht heeft besloten het milieuperron aan
de Antoon van Elenstraat te verplaatsen naar de Edmond
Jasparstraat, op de hoek met de Fons Olterdissenstraat.
Omwonenden zijn onlangs schriftelijk van dit besluit op de
hoogte gesteld.
De gemeente streeft ernaar in de zomer van 2005 alle zestig
milieuperrons ondergronds te hebben gemaakt. Vanwege de
aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen is de
locatie aan de Antoon van Elenstraat niet geschikt voor een
ondergronds milieuperron. Met dit besluit wordt vooral en
volledig tegemoet gekomen aan de eis van direct omwonenden, verenigd in het 'Buurtinitiatief Antoon van Elenstraat',
het milieuperron van de huidige locatie te verwijderen wegens
veroorzaken van onder andere verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en zwerfafval. De gemeente heeft in ieder geval het
verkeersveiligheidsaspect van het buurtinitiatief overgenomen, zo blijkt uit de bekendmaking van het besluit.
Bewoners uit de directe omgeving van de Edmond Jasparstraat hadden in het verleden al aan de gemeente gevraagd
om een milieuperron in hun omgeving te plaatsen. Door aldaar
het ondergronds milieuperron van de wijk te maken wordt
tevens tegemoet gekomen aan de wens van deze bewoners.

Herinrichting locatie de oude melkfabriek van het
CNME en de Hoge Fronten
Inmiddels wordt er rondom ons kantoor en de Hoge Fronten
hard gewerkt aan de herinrichting. De eerste weken na de
bouwvakvakantie is er vooral gewerkt aan de nieuwe verharding. Komende tijd zal ook aan de verdere inrichting achter de
melkfabriek gewerkt worden, waaronder de aanleg van de
schanskorven, de aanleg van de nieuwe hoofdingang, etc.
Verder staat er binnenkort op de planning dat de oude
populieren in de Hoge Fronten gekapt gaan worden. Het
betreft drie oude Canadese populieren en vier Italiaanse
populieren. Hierover zullen we ook Dagblad de Limburger en
TV Maastricht benaderen. Daarna zullen in de loop van het
najaar ook de verdere werkzaamheden in de Hoge Fronten
plaatsvinden, zoals het snoeien van struweel op de taluds van
de muren. En vanaf december (als de schapen voorlopig uit
het gebied zijn) worden de nieuwe trappen en rasters geplaatst.
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