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Voorstellen nieuwe wijkagent
De redactie van het buurtblad heeft me gevraagd of ik
me wilde voor stellen.

Van de redactie
"Ik zou heel graag het buurtblad willen ontvangen. Ik
vind het heel interessant en een geweldig initiatief. Ook
ben ik van plan de vergadering van 8 november bij te
wonen. "
"Wij wonen in de Sterflat en hebben het buurtblad nu
voor de tweede keer ontvangen. Ik wil u langs deze
weg laten weten dat wij beide keren het blad met plezier
gelezen hebben en de actuele informatie zeer waarderen. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer wij het
buurtblad nog vaker mogen ontvangen."
"Hiermee bericht ik u dat ik het heel plezierig vind uw
buurtblad te ontvangen."
"Graag reageer ik op uw oproep. Ik woon in de Emond
Jasparstraat en juich het toe dat bewoners in een buurt
zich mee verantwoordelijk voelen voor het reilen en
zeilen in de buurt. Ben, zo gewenst, bereid een steentje
bij te dragen. Spreekt vanzelf dat ik jullie buurtblad
graag blijf ontvangen. Hoop 'n keer 'n vergadering bij te
wonen."
"Ik woon in de Fons Oltersdissenstraat. Ik ben blij dat ik
eindelijk eens iets hoor van een buurtvereniging. Ik heb
al e-mails gericht aan het buurtplatform van Caberg en
aan de gemeente bij welke wijk en buurtvereniging wij
horen, omdat de postcode 17 is en dat is Caberg. Maar
hier hoorden wij dus niet bij. Het was begin dit jaar dat
ik hierover informatie aan het zoeken was, dus u begrijpt
dat ik zeer verheugd was met de buurtkrant. Ik heb het
hele internetgebeuren van uw website doorgenomen.
Hopelijk blijven we nu ook betrokken bij de buurt en
blijven we de krant krijgen. Dan kunnen we met informatie of problemen nu ook bij de buurtraad Brusselsepoort terecht, want in de 15 jaar dat ik hier woon heb ik
nooit iets gehoord. Al vast hartelijk bedankt voor de
informatie via de krant."

Mijn naam is Paul Scheepstra. en ik ben sinds oktober
2005 wijkagent van de wijken Bosscherveld en
Brusselsepoort. Ik werk bij basiseenheid Maastricht West, die gehuisvest is in het hoofdbureau van politie
aan de Prins Bisschopsingel te Maastricht.
Indien u mij wilt spreken, ben ik te bereiken via telefoonnummer 0900-8844. Als ik niet aanwezig ben, zal
mijn collega uw melding aannemen en een bericht met
uw telefoonnummer voor mij achterlaten. Ik zal u dan
op een later tijdstip terugbellen. Mocht het een zaak
betreffen die geen uitstel vraagt of een zaak waarvoor u
niet per se de wijkagent nodig heeft, dan kunt u uw
melding natuurlijk ook op ditzelfde nummer doen.
lees verder op pag. 2

Redactie:
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

Zomaar een greep uit de gemailde reacties op onze
oproep om iets van u te laten horen. Ook telefonisch
hebben een aantal mensen gereageerd, maar uit die
gesprekken kunnen we moeilijk letterlijk citeren. Wat
ons opviel, was dat we louter positieve reacties hebben
ontvangen. Hoopvol en stimulerend.
lees verder op pag. 2
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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

vervolg “voorstellen nieuwe wijkagent”

vervolg “van de redactie”

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een
en ander uit te leggen over aangifte doen bij de politie.
Het doen van aangifte na een strafbaar feit, geeft de
politie een goed beeld van wat er precies in de wijk
speelt en kan daar dan beter op reageren.

Meer goed nieuws trouwens! Tijdens onze laatste
vergaderingen waren er telkens 5 tot 10 vertegenwoordigers uit Brusselsepoort-west aanwezig, zeg maar de
overkant van de Brusselseweg. Hieruit blijkt dus uw
interesse en betrokkenheid.

Op welke manier kunt u aangifte doen:

Toen we tijdens die bijeenkomsten maar ook in de
telefoongesprekken eens gepolst hebben of er mensen
behulpzaam wilden zijn bij de bezorging van het buurtblad, hadden we in de kortst mogelijke tijd de toezegging
van een tiental welwillenden, zodat ook de distributie
geregeld is. Voortaan ontvangt u permanent ons buurtnieuws.

1 Via internet op www.politie.nl De voorwaarde hierbij
is dat het geen bekende dader mag zijn en/of er geen
sporen van de dader zijn achtergebleven. Bovendien
mag bij delicten waarbij geweld is gebruikt ook niet via
internet aangifte gedaan worden. De volgende zaken
kunnen wel via internet worden aangegeven:
- diefstal van fiets/
bromfiets/snorfiets
- diefstal uit auto
- diefstal uit overige
voertuigen
- vernieling aan of in het
openbaar vervoer
- vernieling openbare
gebouwen
- vernieling van auto
- poging tot diefstal van
auto
- vernieling van goederen
- winkeldiefstal

De redactie zoekt nu nog een paar mensen aan de
overkant van de Brusselseweg die willen meewerken
met kopij, of liever vaste medewerker willen worden,
waardoor niet alles van één kant belicht wordt.
In deze editie besteden we aandacht aan het gouden
jubileum van de Sint Annaparochie, de realisatie van het
z.g. Mondiaal Plein bij de moskeeën, de stand van zaken
bij de restauratie van de Sint Lambertuskerk, de wederwaardigheden van de Sint Odaschool en de
bereikbaarheid van de wijkagent. Kortom nieuws uit alle
hoeken van onze wijk!

Veegschema Stadsreiniging.

2 Telefonisch via 0900-8844. Door beperkte capaciteit is
dit niet elke dag mogelijk maar het kan via 0900-8844
wel altijd worden nagevraagd.
3 Persoonlijk op het politiebureau. Hier hoeft u geen
afspraak voor te maken. Een afspraak kan wel gemaakt
worden via telefoonnummer 0900-8844
Paul Scheepstra
wijkagent Bosscherveld/Brusselsepoort
Noot van de redactie:
Er lopen, op verzoek van de buurt, onderhandelingen
over een maandelijks spreekuur in de buurt. Er wordt
nog gezocht naar een geschikte locatie. Tevens is de
wijkagent in onderhandeling met zijn superieuren over
dit verzoek.

Agenda
6 mei
7 mei
9 mei
12 sep
14 nov

Al vele jaren zijn we gewend dat onze stoepen en
straten door 'de gemeente' geveegd, geblazen en gezogen worden. De frequentie hiervan varieert, afhankelijk
van de ligging in de wijk, van eenmaal per veertien
dagen tot eenmaal per maand. De afdeling Stadsreiniging van de dienst Stadsbeheer is momenteel bezig
met het gemeentebreed in werking stellen van een
nieuwe structuur in deze veegrondes. De uitgave van dit
buurtbulletin komt te vroeg om mogelijke veranderingen
correct aan u door te geven. Definitieve wijzigingen
zullen door de gemeente in de loop van 2006 via de
gebruikelijke communicatiekanalen (Dagblad de Limburger, weekblad de Maaspost en het periodiek 'Maastricht
Buurtgericht') gepubliceerd worden. Het is natuurlijk
nog veel effectiever, efficiënter en beter om geen
zwerfvuil op straat of in berm te deponeren, maar afval,
afhankelijk van de situatie, mee terug te nemen naar
huis, terug in te leveren bij de winkel dan wel achter te
laten in of bij de hiervoor bestemde bakken!

open dag Impuls voor bewoners
(14.00 - 17.00 uur)
vroege vogelexcursie CNME ( 7.00 uur)
vergadering buurtcomité (20.00 uur),
café 1900, Orleansplein
idem
idem

Websites
www.cnme.nl
www.opvangcentrum-impuls.nl
www.tevhid.nl
www.sjiekensjoen.nl
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(Gifvrije) Onkruidbestrijding.
Fijn, eindelijk weer lente!. Het groei- en bloeiseizoen
breekt opnieuw aan. Omstreeks eind april moet 'de
gemeente' echter ook weer de eerste van de jaarlijkse 2
à 3 onkruidbeheersingsronden uitvoeren. Dit het liefst zo
gifvrij mogelijk! (Europese Kaderrichtlijn Water 2015),
maar… Help de uitvoerders hier een hand bij, anders is
dit vrijwel ondoenlijk (gebleken). Houd je en uw omgeving, naast heel en veilig, ook zo schoon als mogelijk.
Daar waar een groene tegelmarkering of een geveltuintje is aangebracht, kunnen de medewerkers van
Gemeente, MTB of Buurtbeheerbedrijven
terughoudend(er) zijn met chemiedosering. Daar waar
regelmatig geveegd wordt of het onkruid handmatig
weggehaald is, hoeft de gemeente helemaal niet meer
met glyfosaat te werken. Vele handen maken licht(er)
werk!
Met de inwerkingtreding van nieuw Europees beleid
(Europese Kaderrichtlijn Water) worden strenge eisen
en doelen gesteld aan alle oppervlaktewateren. In 2015
moeten alle wateren voldoen aan een goede ecologische
en chemische toestand. Om te kunnen voldoen aan de
gestelde eisen is het belangrijk dat gemeenten een
traject uitstippelen dat gericht is op omschakeling naar
niet-chemische onkruidbestrijding. De gemeente Maastricht is hiertoe ondersteunend geweest in het laten
opstellen van een maatwerkplan met een helder overzicht van de stappen die moeten worden genomen om
voor eind 2010 (nagenoeg) zonder chemische
bestrijdingmiddelen de verhardingen onkruidvrij te
hebben op het niveau van basiskwaliteit. Nogmaals: vele
handen maken hiertoe licht(er) werk. (Bronnen: ;
Natuur- en Milieuplan 2030, jaarlijkse activiteitenplannen
middels Integraal Beheer Openbare Ruimte via
www.maastricht.nl ; Nieuwsbrief Waterschap Roer- en
Overmaas 2005-4, www.overmaas.nl ;
projecten.nederlandleeftmetwater.nl/documents/
Taai_onkruid-2004-01-19.pdf ; www.ecoconsultgmm.nl/onkruidbestrijding.htm ).
Het laatste nieuws dat te melden is over het toekomstige beleid t.a.v. onkruidbestrijding van het nieuwe
college staat in het Bestuursakkoord van 3 april jl.,
opgesteld door de collegepartijen PvdA, CDA en
GroenLinks:
" Afbouw van chemische onkruidbestrijding in lijn met
de Europese regelgeving door gebruik van onderhoudsvriendelijke beplanting. Resultaat in 2010: gefaseerde
afbouw van chemische onkruidbestrijding". Dit geeft de
burger weer moed!
Lodewijk Zengerink

Tuin abonnement
Wilt u uw tuin laten onderhouden door het buurtbeheerbedrijf?
Bel 3430269 voor meer info.

Nieuws van CNME Maastricht
& Regio:
Ine van Gemert, Carla Luja en Ton Vernooij zitten
namens de Brusselsepoort -Oost in de Contactcommissie Hoge Fronten. 29 Maart was er weer een
bijeenkomst waarvoor alle, bij de Hoge Fronten betrokken organisaties uitgenodigd waren. Deze bijeenkomst
stonden de werkzaamheden aan de vestingmuren en het
nieuw op te stellen beheerplan centraal:
In het voorjaar gaan er consolidatiewerkzaamheden
plaatsvinden aan de vestingmuren in de Hoge Fronten.
Dit ter bescherming van het cultuurmonument. Tevens
worden de werkzaamheden op een natuurvriendelijke
manier uitgevoerd.
In de Hoge Fronten zijn afgelopen winter een steenuilenkast en torenvalkkast opgehangen. Dit als (lichte)
compensatie voor de nestplaatsen in de verdwenen oude
populieren die om veiligheidsredenen gekapt moesten
worden. De nestkasten heeft CNME cadeau gekregen
bij het 10- jarig bestaan, van het IVN Maastricht.
7 mei is er een vroege vogelexcursie (7.00 uur) in de
Hoge Fronten. Start bij de hoofdingang aan de
Cabergerweg te Maastricht (vlakbij meubelzaak Pans).
De excursie duurt ca. 1,5 uur en na afloop is er nog de
mogelijkheid om een kop koffie/ thee in de Melkfabriek
(kantoor CNME) te drinken. Gidsen: Henny Kloosterboer (IVN) en Cridi Frissen (CNME).
Vanaf 9 april zijn de Natuurtuinen Jekerdal ( Drabbelstraat, Maastricht) zowel op
zondagmiddag als door de
week te bezoeken. Iedereen
kan dan even binnen lopen en
genieten van de tuinen,
informatie verzamelen of
meedoen aan een workshop.
De afgelopen maanden zijn,
dank zij de vele vrijwilligers,
de zadenwinkel gemoderniseerd, workshops voorbereid
en kinderactiviteiten ontwikkeld. Belangstellenden
kunnen terecht voor rondleidingen, excursies, workshops
en cursussen. Daarnaast is er een tentoonstelling over
tuinieren met planten en dieren. Kijk voor een uitgebreid
programmaoverzicht op www.cnme.nl, vraag een folder
aan (tel. 043-3219941 tijdens kantooruren) of loop eens
binnen op de Natuurtuinen Jekerdal.
Openingstijden Natuurtuinen Jekerdal:
april t/m september dinsdag-woensdag-donderdag
(10.00 u. -16.00 u.) en zondag (14.00 u. -17.00 u.).
Tijdens de zomervakantie (1 juli t/m 13 augustus) zijn de
Natuurtuinen Jekerdal op zondag gesloten.
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Parkeren
Hebt u in het vorige buurtblad nog kunnen lezen over de
parkeerellende, nu in deze editie kunnen we melden dat
in de rest van Brusselsepoort-Oost de parkeerproblemen worden aangepakt. Enerzijds ben ik heel blij
met deze oplossing, tegelijkertijd realiseer ik me dat het
parkeerprobleem gewoon een paar straten opgeschoven
wordt.
Terwijl ik dit schrijf worden in delen van het
Frederikbastion, de Vaubanstraat, het Holsteinbastion,
de Brusselseweg en de Ravelijnstraat de borden geplaatst om aan te geven waar vergunninghoudersplaatsen zijn. Het maken van de parkeervakken volgt
medio april.
Het aanwijzen van de weggedeelte voor de vergunninghouders is volgens de gemeente Maastricht gebeurd op
basis van het aantal aanvragen van de bewoners zelf.
In december hebben zo'n 200 huishoudens aan het
Frederikbastion, de Vaubanstraat, het Holsteinbastion,
de Bastionstraat, de Brusselseweg en de Ravelijnstraat
een brief gekregen van de gemeente. De brief was
bedoeld als inventarisatie ….." naar de wens voor het
verder uitbreiden van de regeling bewoners-/
belanghebbendenparkeren in het gebied vanaf de
Menno van Coehoornstraat tot en met de Bastionstraat.
" (brief, gemeente Maastricht, 14 december 2005).
Bij de brief zat het formulier 'Aanvraag vergunning
bewoners-/belanghebbendenparkeren parkeerbewijs
combiparkeren'. Op basis van de geretourneerde aanvragen zijn nu de vergunninghoudersplaatsen bepaald.

Navraag bij onze stadsdeelleider Loen Schroeders
leerde mij het volgende:
1.
Er komen zoveel vergunninghouders plaatsen als
er aanvragen zijn.
2.
De spijtoptanten kunnen in tweede instantie een
vergunning aanvragen. Gebruik het formulier dat u
gekregen hebt bij de inventarisatie in …december.
Mocht u dit kwijt zijn, dan kunt u een formulier aanvragen bij Stadsontwikkeling,Economie en Beheer (SEB),
de heer Jalhay, tel. 3503150.
3.
Mocht het aantal aanvragen dusdanig hoog zijn
dat het aantal plaatsen onvoldoende is, dan worden
extra plekken gerealiseerd.
Voortvarend als de gemeente Maastricht kan zijn
ontvingen we eind maart tot onze grote verrassing onze
parkeervergunning (€ 2,85 per maand). Op 1 april gaat
het in. Het parkeren voor vergunninghouders is van
kracht tussen 8:00 u en 19: 00 u en op koopavonden tot
21:00 u. Op de overige tijden is het parkeren vrij voor
iedereen.
Conclusie van dit verhaal is: een dikke voldoende voor
het tempo waarmee een en ander is geregeld (inventarisatie = realisatie), een dikke onvoldoende voor de
communicatie met de bewoners. Want, je kunt je voorstellen dat er in no-time een heleboel aanvragen voor
vergunninghoudersplaatsen bijkomen. Immers, de
meeste bewoners willen gewoon voor hun eigen deur
parkeren!! Toch??
Louise van Bronswijk

Enkele buurtbewoners stelden mij vragen over deze
inventarisatie. Ze hadden op dat moment geen behoefte
aan een vergunning. Maar wanneer de vergunninghoudersplaatsen voor hun deur zouden komen, dan
willen ze begrijpelijkerwijs alsnog een parkeervergunning.

Feest voor 50-jarige parochie
St.Anna/Lambertus
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de Sint Anna-parochie
werd opgericht. Met enige kerkelijke festiviteiten zal de
komende maanden aan dit jubileum op bijzondere wijze
aandacht worden geschonken. Op zaterdag 22 april
begint voor de parochie St.Anna/Lambertus deze
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feestelijke periode met een
gezinsmis met het kinderkoor
"Little Friends". Aanvang
19.00 uur.
Op zondag 23 april is er om
10.30 uur een plechtige
Hoogmis met als voorganger
mgr. De Jong, hulpbisschop
van Roermond. Deze dienst
zal worden opgeluisterd door
de koren van de St.Annakerk: het kerkelijk zangkoor
en de vocalgroup Alliance.
Na afloop van de dienst is er
een feestelijk samenzijn voor parochianen en genodigden in de zaal naast de kerk.

Nieuws van buurtcomité
Brusselsepoort

De St.Anna-parochie is op 23 april 1956 opgericht.
Spoedig na de oprichting verrees aan de Dr. Van Kleefstraat een stenen gebouwtje dat, in afwachting van een
heus kerkgebouw, dienst deed als noodkerk. Onder
leiding van bouwpastoor Louis Claessens werden door
vele vrijwilligers uit de parochie in de hele provincie
gelden voor de nieuwe kerk ingezameld.
Op 27 juli 1964 werd de nieuwe, 900 zitplaatsen tellende
St.Annakerk in gebruik genomen.
Vanaf het eerste moment bleek het kerkgebouw en de
wijze waarop inhoud en vorm werd gegeven aan de
diensten, een grote aantrekkingskracht te hebben op
gelovigen, ook van buiten de parochie. Bovendien bleek
het gebouw zeer geschikt voor het houden van culturele
activiteiten.
De St.Anna-parochie die in 1995 is samengegaan met
de St.Lambertus-parochie, is altijd opvallend levendig
geweest. Samen met de parochiegeestelijken zijn op dit
moment ongeveer 250 vrijwilligers actief om inhoud te
geven aan de vele religieuze en sociale aspecten van de
parochiegemeenschap. Om deze activiteiten te
faciliteren is in 2002 het zaaltje naast de kerk uitgebreid
tot een multifunctionele ruimte die voldoet aan de eisen
van deze tijd.
Ter gelegenheid van dit jubileum is een brochure over de
St.Anna-kerk samengesteld die in de gehele parochie
verspreid zal worden.

De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan
van de ontwikkelingen rond het gebied om de
Lucassingel. In de winter is geprobeerd zowel op
ambtelijk als politiek niveau de gemeente te overtuigen
van de kwetsbaarheid van het gebied, en het grote
belang om van het gebied geen monocultuur te maken
met enkel woonwagens en een torenflat. Als alternatief
daarvoor is het 'Vier windstreken' van Paul Tieman
gepresenteerd, ook wel aangeduid als het 'mondiaal
plein' plan, omdat het uitgaat van een centraal plein in
het midden, in alle windrichtingen ontsloten door een
viertal toegangen. De reacties op die plannen waren
telkens enthousiast, maar tegelijk werden ze van de
hand gewezen als zijnde strijdig met het gemeentelijke
beleid gericht op deconcentratie van de woonwagenbewoning. Op het Wijkteamoverleg van 14 februari is er
uitvoerig over alle plannen gesproken met de projectleider Vinkenslag Woonzaken van de gemeente, en een
medewerker van Woonpunt verantwoordelijk voor de
bouwtechnische invulling van het gebied. Ook in dat
overleg werd duidelijk dat zowel gemeente als Woonpunt wilden vasthouden aan het maximale aantal woonwagens, op kavels van maximale omvang, zodanig dat
van het hele gebied nog slechts een kleine punt zou
resteren, waar Woonpunt dan een torenflat zou kunnen
plaatsen. De functie van het buurtcomité was in de ogen
van gemeente & Woonpunt slechts die van gesprekspartner bij de concrete invulling van uitwerkingsdetails,
waarbij ook al vast stond dat het woonwagenkamp 'naar
buiten gericht' zou zijn, hetgeen onder andere impliceert
dat bij overlast vooral de omwonenden daar de dupe van
worden.
De kentering kwam tijdens het verkiezingsdebat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het is
ongetwijfeld de maquette geweest die Paul Tieman van
zijn plan had gemaakt (Paul is ook de maquettebouwer
van de grote stadsmaquette in Centre Ceramique) die
de meeste politici over de streep heeft getrokken; de
standpunten die toen naar buiten zijn gebracht heeft
iedereen in de krant kunnen lezen. Als gevolg is de
besluitvorming voor een groot deel weer teruggedraaid,
wat betekent dat er weer een belangrijke fase van
overleg en onderhandelen gaat beginnen. Inzet van dat
overleg is wat ons betreft de realisatie van het mondiaal
plein, naast de komst van (liefst minder) woonwagens
op kavels van normale omvang.
In een vervolgfase zal dan het overleg moeten gaan
plaatsvinden tussen enerzijds gemeente en Woonpunt,
en anderzijds het buurtcomité samen met een groep van
direct omwonenden, over uitwerkingsdetails van het dan
vastgestelde plan. Het is nog onduidelijk wanneer dat
overleg zal gaan plaatsvinden; bewoners van Brusselse-
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die mensen gebeurt in Maastricht voornamelijk door het
Leger des Heils.
"Impuls is bedoeld voor gewone mensen in een buitengewone situatie". Sinds de invoering van de euro constateert hij een duidelijke toename van het aantal aanvragen voor verblijf in het opvanghuis. Impuls is bereikbaar
onder telefoonnummer: 043-3253249. Het website-adres
is: www.opvangcentrum-impuls.nl

poort die in de directe omgeving van het gebied wonen
en belangstelling hebben om aan dit overleg deel te
nemen, worden graag gevraagd hun belangstelling bij
het buurtcomité aan te geven.

Impuls bestaat op 1 mei a.s. 11 jaar. Reden om de
officiële opening op die dag te laten plaats vinden. De
opening zal in beperkte kring gebeuren samen met de
partijen die betrokken zijn bij de realisatie van het
nieuwe opvanghuis, zoals Woonpunt, de gemeente
Maastricht, de vrienden van Impuls, de begunstigers en
de directe buren.

Een ander punt dat in het overleg met de gemeente een
rol heeft gespeeld, is het gebrek aan communicatie van
de zijde van de gemeente over stedenbouwkundige
ontwikkelingen. Denk daarbij aan de bouwplannen voor
het Standaardterrein, de Hogeschooltuin, en de door ons
ingediende zienswijzen daarover. Ook hier moet verwacht worden dat we, door de veranderingen van
college zowel als de grootscheepse reorganisatie bij de
gemeente, voorlopig pas op de plaats moeten maken.
Dirk Tempelaar
Wij als buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om
zaterdag 6 mei tussen 14:00 u en 17:00 u een
kijkje te komen nemen in het opvanghuis van Impuls.
Een aanrader!!

In gesprek met Eduard Disch,
directeur van Impuls.
Sinds 1 maart is in onze wijk aan de Dokter van Kleefstraat een opvangcentrum van Impuls gevestigd. Veel
mensen denken bij het woord opvangcentrum meteen
het ergste; overlast, herrie, drugs, rommel. Voldoende
reden om eens contact op te nemen met Eduard Disch,
directeur van Impuls en te vragen hoe het zit.
De heer Disch vertelt dat Impuls opvang biedt aan
mensen die acuut en tijdelijk zonder onderdak zitten,
maar die wel voor zichzelf kunnen zorgen. Het gaat
vaak om een- of twee oudergezinnen, om mensen die
geen sociaal netwerk van familie, vrienden of kennissen
hebben die hen kunnen helpen in een tijd waarin ze in de
problemen zijn geraakt. Het huis aan de Dokter van
Kleefstraat biedt ruimte aan 20 personen. Ze blijven
gemiddeld drie maanden in het opvanghuis. Naast het
huis aan de Dokter van Kleefstraat heeft Impuls nog
twee opvanghuizen in de stad. In totaal kunnen ongeveer 45 mensen in de opvanghuizen van Impuls verblijven.
De heer Disch benadrukt nog eens dat het beslist niet
gaat om dakloze verslaafde zwervers. De opvang van

Louise van Bronswijk

Werkgroep Stadsontwikkeling
St. Lambertuskerk
Eind december vorig jaar heeft de eigendomsoverdracht
plaatsgevonden van de kerk zelf, van de pastorie aan de
Pastoor Habetsstraat, van het patronaatsgebouw (kapel
e.d.) aan de Victor de Stuersstraat en van de peuterspeelzaal aan de St. Odastraat, aan de bouwvereniging
Servatius.
Naar verluidt (wandelgangen) worden het patronaatsgebouw en de peuterspeelzaal afgebroken en worden er
ter plekke appartementen gebouwd.
Onlangs heeft onderzoek plaatsgevonden naar de
stabiliteit van de fundering van de kerk.

Bouwplannen
Standaardterrein/Erfprinsbastion
Over de voortgang van deze bouwplannen is ons van
gemeentewege niets naders medegedeeld.
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Dus status quo!
Op korte termijn zullen we daarom over deze kwestie
een gesprek aanvragen met het gemeentebestuur. In dat
gesprek zullen we tevens aan de orde stellen, dat zowel
de plek waarop nu het patronaatsgebouw en de peuterspeelzaal gevestigd zijn, als het binnenterrein van de
Hogeschool Zuyd een goed alternatief zijn voor de
bouwplannen op het Standaardterrein.

Bouwplannen Hogeschool Zuyd (bouw 8
stadvilla's op binnenterrein)
Als Buurtcomité hebben we bezwaar aangetekend
tegen deze bouwplannen, met name omdat deze ruimte
benut zou kunnen worden als alternatief voor de bouwplannen t.a.v. de seniorenwoningen (levensloopbestendige woningen) op het Standaardterrein (zie
hierboven).Dit alternatief hebben wij ook reeds aangegeven in onze zienswijze van juli 2003 op het
Uitwerkingsplan m.b.t. de bouwplannen Standaardterrein/Erfprinsbastion.
Gerard Bleichrodt

In 't zunneke
Op
zaoterdagmiddag
7 jannewarie
2006 woorte,
oonder de
nuijaorsreceptie
vaan de AnnaLambertusparochie,
d'n hier en
mevrouw Ton
en Ria
Vernooij in 't
zunneke
gezat.
'n Deligatie vaan de CDA-fractie vaan Mestreech
(wèthawwer Han Hoogma en raodslid Peter Geelen)
waor aonwezig en had hun oetverkoze um 't
Nujjaorshart in oontvaangs te numme. Dit is 'n jaorlekse
traditie vaan de CDA-fractie. Zie woorte oetverkoze
veur hun vrijwilligerswerk op allerlei gebied: o.a. in de
parochie bij de lektore, 't roondbringe vaan de kemunie
op 1e vriedag es lid vaan de pastorale groep, verzörge
vaan 't parochiebleedsje, wèrk bij Amnesty International,
't secretariaat vaan 't buurtblad vaan buurtplatform
Brusselsepoort, 50 jaor lid vaan Voetbalclub Sjaan,
Nederlandse les geve aon boetelandse zusters (vaan
Petrus Claver) etc. etc. Es aajd direkteur en lierkrach
vaan de Oda-sjaol zien ze alletwie neet weg te dinke in
de umgeving vaan de Lambertuskèrk. Zie waore blij
verras en höbbe oonder applaus dit presensje
aongenome.

Beste buurtbewoners
Even een bericht van een buurtbewoner.
Na reeds jaren te bestaan, heeft de buurtvereniging
Brusselsepoort -oost nu ook onze wijk tussen de
Brusselseweg en de Lucassingel benaderd.
Eerst enkele wetenswaardigheden:
Wist u dat u er problemen in de buurt kunt aankaarten?
Wist u dat de buurtvereniging ook contacten heeft en
onderhoudt met Woonpunt?
Wist u dat de buurtvereniging eveneens contacten heeft
met de nieuwe wijkagent?
Wist u dat de buurtvereniging ook overleg pleegt wanneer er continu geluidsoverlast is van auto's of cafés
enz?
Wist u dat de buurtvereniging ook in actie komt als de
gemeente in onze wijk bouwplannen heeft, zoals het
woonwagenkamp aan de Lucassingel en wij hier een
alternatief plan voor hebben, het mondiaal plein?
Wist u dat de 2 moskeeën hierin ook betrokken worden?
Wist u dat ze ook actief zijn bij parkeerproblemen
wanneer te veel mensen die in de binnenstad werken
hier hun auto komen parkeren?
Wist u dat ze ook contact met de gemeente hebben?
Dus laten we de buurt leefbaar houden en gezellig,
zodat we hier nog lang plezierig kunnen wonen.
De buurtvereniging heeft 5 keer per jaar een vergadering op het Orleansplein in café 1900.
Dus kom naar de vergadering, iedereen is welkom.
Hoe meer mensen er komen des te meer kunnen we
doen. Samen staan we sterk.
O ja, ze hebben ook nog een website waar alles op staat
wat er gebeurd is en waar ze op dit moment nog mee
bezig zijn.
Alle informatie die ik hier nog niet gegeven heb staat
hier op.
Hopelijk zien we u allen op de vergadering. En alles
komt goed.
W.Schlosser

Nieuws van de Odaschool
Binnenkort blijft de speelplaats weer
open tot 20.00 uur 's avonds, zodat de
kinderen uit de buurt een veilige
speelplek hebben.
Tijdens vakanties en weekenden blijft de speelplaats
dicht.
Ook zullen leerlingen van de school de bloembakken
op het Orleansplein gaan onderhouden.
Onkruid mag dan niet vergaan, en trouwens ook niet
echt bestaan, toch gaan de kinderen ervoor zorgen dat
de bloemen in de bakken een kans krijgen.
Het kan u inmiddels niet ontgaan zijn dat de Odaschool

pag. 7

veel aandacht schenkt aan muziek en cultuur. Maar ook
de natuur krijgt bijzondere aandacht op school. Heel wat
leerlingen bezochten de kinderboerderij op Daalhof en
groep 3 trok er al op uit om lammetjes te bewonderen
op een boerderij in Sint Geertruid.
De jongste leerlingen van de school haalden padden en
een kip in de groep; vooral de padden brachten kennis
bij en veel vertedering teweeg. (we hebben ze daarna
weer snel teruggebracht, zodat ze hun nachtelijke
oversteek weer veilig konden voortzetten). De kip bleek
hardgekookte eieren te hebben gelegd.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Wordt uw kind in de loop van het schooljaar 2006-2007
vier jaar? Zoals u vast wel weet, mogen kinderen die 4
jaar worden naar groep 1 van de basisschool. In verband met onze planning roepen we u op om uw kind op
tijd aan te melden. Meldt uw kind aan in maart of april
bij de directie.

Kunst en cultuur
Zoals u weet vierden we het afgelopen jaar ons 75-jarig
bestaan. Om de herinnering aan deze mijlpaal levend te
houden zal kunstenaar Jack Poell een beeld maken.
Zoals het er nu naar uitziet wordt het kunstwerk waarschijnlijk aan het begin van het nieuwe schooljaar
onthuld.
Zeker zo trots zijn we op onze eigen kunstcollectie die
door de hele school hangt.
Tussen al deze kunstwerken staat de grote Pielewie, de
hoofdprijs van de carnavalswedstrijd die de Stadsprins
ons overhandigd heeft. Als waardering voor ons werk
gaan 50 leerlingen samen met de stadsprins, een uitstapje maken naar Sippenaeken.
Niet alleen in de school staat kunst maar ook in de
jubilerende St. Annakerk. (zie foto)

Tijdens de jubileummis op zaterdag 22 april worden 8
religieuze schilderijen door de leerlingen gepresenteerd.
Ons thema "Samen " komt goed tot uiting: het samengaan van de Lambertus- en Annaparochie, maar ook het
vreedzaam samengaan van verschillende geloven,
wordt hierin door de leerlingen gesymboliseerd. Na de
tentoonstelling in de kerk gaan de doeken naar verschillende verzorgingstehuizen waar zij nog eens worden
geëxposeerd.
Dit jaar zijn het Bonnefantencollege (voortgezet onderwijs) en 4 basisscholen een samenwerking gestart om te
komen tot kunst- en cultuurleerlijnen die beter op elkaar
zijn afgestemd.
In april gaan de kinderen van groep 8 samen met de
brugklassers van dit college een hele dag werken aan
beeldende kunst, dans en muziek.
Een belangrijk onderdeel van die dag is het invullen van
vragenlijsten voor een zogenoemde nulmeting, welke
zal dienen als startpunt voor verdere samenwerking de
komende jaren.Tijdens een landelijke manifestatie zullen
de kunst- en cultuuractiviteiten van het afgelopen
schooljaar gepresenteerd worden in Kappelerput.
In het kader van het Rembrandtjaar gaan de leerlingen
eind juni ter afsluiting van de basisschool een week lang
aan de slag "met" deze grote schilder. Wij hopen dat ze
ook op bezoek kunnen gaan naar het Rembrandtmuseum in Amsterdam.We zijn nog op zoek naar een
treinsponsor.
Tijdens de laatste schoolweek zullen onze leerlingen hun
eigen ouders trakteren op een feestelijke avond met
zang, dans, een hapje en drankje en de presentatie van
de kunstwerken, allemaal in het teken van Rembrandt.
Op vrijdag 9 juni kunt u komen kijken naar ons Muziekspektakel in het Theater aan het Vrijthof. Muziek, dans,
zang, decors zijn door de school bedacht en uitgevoerd,
in samenwerking met de Koninklijke Harmonie Maastricht.
Alle kinderen doen mee, omdat wij denken dat álle
kinderen begiftigd zijn met talenten.
U kunt kaarten kopen vanaf maandag 15 mei tijdens
schooluren maar ook, indien er nog over zijn , aan de
kassa op de betreffende avond in het Theater.
Vanaf 22 mei is er een kostuumexpositie in de school
waar alle zelf ontworpen kostuums van de afgelopen 10
jaren worden tentoongesteld.
Soms staat er op de website onder "muziekspektakel "
een oproep voor het een of ander; kijkt u daar eens naar
want misschien heeft u net datgene, wat wij nodig
hebben op de zolder liggen.
www.oda-bs.nl
Martine Strous (043-3430970)
Locatiemanager
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