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Van de redactie
Zou men aan willekeurige bewoners van de wijk

Brusselsepoort-Oost vragen: “Ken je iemand uit het
buurtcomité?” dan bestaat er een gerede kans dat het
antwoord luidt: “Lo(de)-(wijk) Zengerink!”
En terecht. Hij is momenteel hét gezicht van dat comité,
de vraagbaak. Hij heeft de knowhow.
Het leeuwendeel van de werkzaamheden wordt door
hem verricht. Wat houdt dat zoal in?

Tot nu toe leidde hij de vergaderingen, maakte de
agenda, bracht die rond bij allerlei mensen van wie hij
wist of dacht dat ze er belangstelling voor hadden. Ook
schreef hij de notulen en distribueerde die eveneens. Hij
sorteerde de post, vertegenwoordigde ons buurtcomité
in bijeenkomsten elders en voerde besprekingen met
gemeentelijke instanties.
Hij is in het bezit van een vijftal klappers, waarin hij
alles, wat de buurt aangaat, heeft opgeborgen. Maar het
was daardoor wel een eenmanszaak. Zou hij, om welke
reden dan ook, zijn uitgevallen, dan hadden we echt met
de handen in het haar gezeten.

Hoe is die situatie zo gegroeid? In het verleden,
rond 1990, bestond het buurtplatform, dat zich bezig-
hield met vraagstukken die toen actueel waren. Voor en
na zijn er mensen wegens verandering van werkkring,
verhuizing, verminderde interesse enz. weggevallen. Zo
ongeveer werd Lodewijk de laatste der Mohikanen.

Natuurlijk was deze toestand niet gezond. De
voorzitter raakte overbelast en feitelijk was niemand in
staat zijn werkzaamheden over te nemen.
Daarom heeft Gerard Bleichrodt, een van de huidige
leden van de organisatie het voorstel gedaan en uitge-
werkt om het buurtcomité te herstructureren. Hij be-
pleitte een structuur die voor iedereen doorzichtig zou
zijn en waarin de taken van de afzonderlijke leden zeer
precies omschreven waren.
Een van zijn ideeën was om de werkgroepen die er
vroeger waren, doch die nu een sluimerend bestaan
leiden, nieuw leven in te blazen. Zo staan er op dit
moment 4 werkgroepen in de steigers t.w.:

Werkgroep 1               Stedenbouwkunde/ planologie
Haar werkterrein strekt zich uit over: structuurschets
Maastricht-West, bestemmingsplan
(juridische basis), buurtplan, verkeersinfrastructuur.

 Hier komen dus onderwerpen ter sprake als : de plan-
nen rond de Sint Lambertuskerk en omgeving, ontwik-
kelingen rond de Sint Odaschool, invulling omgeving
Acht Zaligheden, Erfprinsbastion. Halve Maanstraat,
Hoge Fronten en Noorderpark en Ravelijnbuurt.

Werkgroep 2              Leefklimaat/ sociale infrastructuur
Het werkgebied van deze groep omvat  bijv.: speel-
voorzieningen, sociale veiligheid o.a. beleid t.a.v.
onveilige (enge) plekken en drugsbeleid, jeugd- en
ouderenbelangen, studentenhuisvesting (als buurt-
belang), verenigings- en parochieleven, buurtwinkel-
voorziening.

Werkgroep 3             Woonomgeving/ natuurlijk milieu
Deze groep houdt zich bezig met: verkeersveiligheid,
parkeervoorzieningen, straatverlichting, inrichting
openbare ruimte, onderhoud/ aanleg/ uitbreiding van
groenvoorziening, onderhoud boomspiegels, beleid
geveltuinen, gifvrij onkruidbeheer, schoonhouden
straten.

Werkgroep 4             Redactiecommissie buurtblad

Tijdens een vergadering van het buurtcomité heeft een
eerste oproep om deze werkgroepen te bemensen al een
twintigtal reacties opgeleverd. Maar alle overige
geïnteresseerden zijn nog van harte welkom. Vele
handen (hoofden) maken licht werk. Even een telefoon-
tje en we delen u met plezier in.

Het ligt in de bedoeling dat alle vragen en kwes-
ties die op onze tafel belanden in het vervolg doorge-
speeld worden naar een van de werkgroepen.
We worden dus slagvaardiger, want alle onderwerpen bij
de samenkomsten van het buurtcomité hebben normali-
ter dan al op de agenda van een der werkgroepen ge-
prijkt; zijn besproken. Daardoor zullen de vergaderingen
die “wel eens” plachten uit te lopen aanzienlijk bekort
(hooguit nog anderhalf uur) worden.

Redactieadres:
Sint Odastraat 3
6217 KN  Maastricht
tel. 3432444
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Buurtnieuws
Buurtspeelplaats

Voor het tweede opeenvolgende jaar is openstelling
van de speelplaats van de basisschool voor de
buurtkinderen een succes geworden. In de afgelo-
pen maanden is er dagelijks door buurtkinderen
gebruik gemaakt van de speelplaats, zij het niet in
groten getale. Met name activiteiten welke op
straat te veel gevaar opleveren zoals fietsen,
skeeleren en voetballen waren bij de kinderen
populair. Ook van de zandbak, waarvan het zand
enkele maanden geleden is ververst, werd goed
gebruik gemaakt. Voor de school leverde de open-
stelling geen noemenswaardige overlast op. Er was
geen sprake van vandalisme of toename van zwerf-
vuil. Ook de overlast voor omwonenden is beperkt
gebleven. Het openen en sluiten van de poort
verliep niet altijd even soepel, met name niet in de
zomervakantie. Daarom lijkt het zinvol voor de
openstelling in 2001 te zoeken naar een beheerder/
coördinator. Het buurtcomité en de St. Odaschool
danken alle “sleutelpersonen” voor hun inzet in de
afgelopen maanden en we hopen ook het volgend
jaar weer van hun diensten gebruik te kunnen
maken.

Stand van zaken Sint Odaschool
Volgens opgave van de gemeente Maastricht

verkeert het “definitieve” plan in een verge-
vorderd stadium, nadat een aantal varianten
bestudeerd zijn.

Het laatste plan ziet er als volgt uit:
- De huidige gymzaal wordt omgebouwd tot

bestuurscentrum ( directiekantoor en
vergaderruimte). Het schuine dak blijft in
stand.

- De kleedlokalen, die direct grenzen aan het
huidige gymnastieklokaal, worden gesloopt,
waarna er 2 nieuwe lokalen gebouwd wor-
den. Bovenop deze 2 lokalen wordt een extra
laag gebouwd, waarin het nieuwe gymlokaal
gevestigd wordt. Deze opbouw gaat dus,
gezien vanaf de Past. Habetsstraat, schuil
achter het huidige schuine dak.

- De vroegere aula, waar op dit moment 2
lokalen zijn gehuisvest, wordt weer ingericht
als handenarbeidlokaal en documentatiecen-
trum. De toiletgroep in de vleugel zal gere-
noveerd worden.

Reconstructie
Fort Willemweg en Cabergerweg
Met de reconstructie wordt najaar 2000 gestart en

deze zal medio 2001 gereed zijn.
Opvallende veranderingen zijn:
- De Cabergerweg krijgt er een rijbaan bij; 2

rijbanen op en 1 rijbaan af.
- Het kruispunt met de Fort Willemweg wordt

aanzienlijk vergroot, vergelijkbaar met het
kruispunt Via Regia- Dr. Bakstraat.

- Het eerste gedeelte van de Fort Willemweg
krijgt vanaf voornoemd kruispunt 2 rijbanen
op en 1 rijbaan af. Verderop worden het weer
2 rijbanen.

- De Fort Willemweg krijgt vrijliggende
fietspaden.

- Op de Fort Willemweg komen goede
oversteekvoorzieningen, met name ter
hoogte van de speeltuin en bij de
Ravelijnstraat.

- Het uitzicht bij de aansluiting van de
Ravelijnstraat op de Fort Willemweg wordt
verbeterd.

- Zowel de Fort Willemweg als de
Cabergerweg krijgen bushaltes die buiten de
rijbanen gelegen zijn.

Stand van zaken Sint Lambertuskerk
Sinds mei bestaan er gemeentelijke plannen om
Opera Zuid in de Sint Lambertuskerk onder te
brengen. Het bisdom, de eigenaar van de kerk, ziet
dat bij monde van woordvoerder Bemelmans
helemaal zitten.
Ook de directeur van Opera Zuid is enthousiast en
hoopt tevens de pastorie tot zijn beschikking te
krijgen om daar de kantoren in onder te brengen.
Opera Zuid zit nu nog in het Kruisherencomplex.
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Sint Anna – Lambertusparochie
Vlak voor de zomervakantie bereikte ons het
nieuws dat pastoor-deken M. Hanneman van de
Sint Servaasbasiliek tevens benoemd is tot pastoor
van de Sint Anna-Lambertusparochie.
De pastorie in de Dr. Van Kleefstraat wordt betrok-
ken door kapelaan M. Hooyschuur, die het
aanspreekpunt van de parochie zal worden.
Ook kapelaan E. van Brakel zal komen assisteren.
Naast hen zullen de oud- pastoors G. Hommes, H.
Valk en W. Widdershoven hun diensten blijven
verlenen.
We wensen het nieuwe team veel g(G)eestkracht.

Gemeentelijke bouwplannen m.b.t.
Erfprinsbastion/ Halve Maanstraat.
Als reactie op de gemeentelijke bouwplannen
inzake het gebied Erfprinsbastion/ Halve Maan-
straat hebben de Stichting Maastricht Vestingstad
en de bewonersverenigingen Brusselsepoort-Oost
en Ravelijn bij de gemeente om uitstel gevraagd
van behandeling van het plan in de commissie
Stadsontwikkeling en Onderwijs, omdat drie
punten opheldering behoeven.
Die punten zijn:
- Ter hoogte van de Acht Zaligheden/ Erf-

prinsbastion overlapt het plan aantoonbaar
de grenzen van de cultuurhistorische vesting-
werken.

- Ten aanzien van de geprojecteerde
woonwagenlocatie aan het Erfprinsbastion is
er sprake van een juridisch betwistbare
afstand ten opzichte van de bestaande bebou-
wing.

- De gemeente is niet duidelijk over de plaat-
selijk ernstige bodemverontreiniging in het
betreffende gebied.

De commissieleden zijn voor 14 oktober uitgeno-
digd voor een rondleiding in het gebied en
krijgen ter plekke een toelichting op de
bezwaren.

Het zal duidelijk zijn: wordt vervolgd!

Buurtronde
Op 19 juni jl. is er een buurtronde geweest. Dit
houdt in dat leden van het buurtcomité samen met
de stadsdeelleider van de gemeente en met een
vertegenwoordiger van het buurtbeheerbedrijf  een
rondgang maken door de buurt om eventuele
problemen aangaande de openbare ruimte te
inventariseren. Daarbij moet gedacht worden aan
klachten over het milieuperron, over zwerfvuil,
verlichting in de buurt of tegenvallende resultaten
van de veegronde.
Het is de bedoeling dat het buurtcomité een top 15
maakt van de ergste knelpunten. De gemeente,
MTB en buurtbeheerbedrijf zorgen ervoor dat de
klachten verholpen worden.
Wilt u uw klacht in deze top 15 laten opnemen, bel
dan het klantenmeldpunt van de gemeente:
3505202. Het buurtcomité krijgt van de gemeente
door welke klachten buurtbewoners gedeponeerd
hebben en neemt deze klachten mee bij het opstel-
len van de top 15.
Elk jaar in juni zal er een buurtronde zijn.
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Reconstructie Emmaplein.
Beschouwing van een buurtbewoner uit de Victor
de Stuersstraat.
Sinds een maand is de reconstructie gereed en ik
moet toegeven, het plein ziet er strak en glanzend
uit. Dan denk je al gauw: “Dat is een hele verbete-
ring t.o.v. de oude situatie”. Maar de werkelijkheid
blijkt anders te zijn. Ik ben geen autorijder, althans
ik gebruik hem zelden. Met de fiets doorkruis ik
deze mooie stad.

En zo gebeurde het dat ik voor het eerst per fiets
via het hernieuwde Emmaplein vanuit de Victor de
Stuersstraat (VdS) de binnenstad wilde ingaan.
Aan het eind van de VdS gekomen raakte ik met-
een het spoor bijster.
Hoe moet je nu naar de overkant? Geen enkele
aanwijzing daar over. Vroeger was er nog een
tussenstrook tussen de twee rijbanen van de
Annalaan en bevond zich aldaar een zebrapad. Òf
je maakte als fietser gebruik van dat zebrapad óf je
stak al rijdend meteen de Annalaan over.

In dat laatste geval hoefde je je alleen te concentre-
ren op de eerste rijbaan, stak deze over en wachtte
dan even op de tussenstrook totdat de oversteek
van de tweede rijbaan veilig was. Maar de tussen-
strook is weggehaald en het zebrapad ter plekke
ook. Dat maakt het oversteken veel gevaarlijker
dan voorheen, met name voor kinderen.

Ook voor voetgangers vanuit de VdS, die naar de
winkels aan de overkant van de Annalaan willen, is
de nieuwe situatie duidelijk geen verbetering. Die
moeten nu eerst naar het zebrapad van het
Emmaplein lopen om daar over te steken. Een
relatief grote omweg. De meeste voetgangers
zullen nu zonder bescherming van een zebrapad de
Annalaan oversteken, een gevaarlijke situatie dus.
Ook de voetganger wordt in dit geval gezien als
een tweederangsweggebruiker. Het zou aan te
bevelen zijn om een extra zebrapad aan te leggen
in de Annalaan tussen Emmaplein en Volksplein.

Op een rotonde heeft in beginsel alle verkeer, dat
zich op de rotonde bevindt voorrang op al het
andere verkeer. Het moet de rotonde zonder enige
belemmering kunnen passeren. Maar voor de
fietsers, komende van de Hertogsingel, is dat
geenszins het geval.

Willen deze fietsers richting Statensingel of
Annalaan, dan worden ze van de rotonde afgeleid
en via een kleine omweg achter de aldaar aange-
legde bushaltes weer op de rotonde geleid, waarbij
ze hun voorrangspositie verliezen bij de oversteek
van de Brusselsestraat. Ook hier zie je dat de
fietser als tweederangsweggebruiker wordt be-
schouwd. Voor deze constructie zal men m.i. dus
naar een betere oplossing moeten zoeken.

Tenslotte de autogebruiker. Ook die heeft het niet
gemakkelijk. Over zeer korte afstand moet deze in
voorkomende gevallen van de linker- naar de
rechter rijstrook switchen. Ook dit kan gevaarlijke
situaties opleveren.

Concluderend moet ik stellen, dat de vernieuwde
rotonde niet in alle gevallen een verbetering is
t.o.v. de oude situatie. Kritiek leveren is uiteraard
gemakkelijk. En om een perfecte rotonde te ont-
werpen is gewoonweg nauwelijks mogelijk (zie
Tongerseplein!).

Maar het Emmaplein heeft nu meer weg van een
soort Rad van Avontuur en dat kan niet de bedoe-
ling zijn. Hebt u ook kritiek op “ons” Emmaplein,
laat het ons dan weten. Al deze kritiek zullen we
dan voorleggen aan de gemeente om in goed
overleg met haar tot betere oplossingen te komen.

bron foto’s/tekening: Stichting Historische Reeks Maastricht
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Van het buurtcomité
Het buurtcomité is het afgelopen half jaar druk
bezig geweest met het onder de loep nemen van de
eigen organisatiestructuur. Het buurtcomité moet
een duidelijk gezicht hebben voor de mensen in
onze wijk. Het moet helder zijn waar mensen met
vragen en problemen terecht kunnen.
Tijd dus voor een reorganisatie! Doel van de reor-
ganisatie is om een groot aantal mensen die betrok-
ken zijn bij het wel en wee van onze buurt actief
een rol te laten spelen. Daarbij moeten taken en
verantwoordelijkheden van de leden van het buurt-
comité duidelijker geformuleerd worden. Er komt
een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. Daarnaast
komt er een algemeen bestuur bestaande uit de
leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters
van de verschillende werkgroepen. Deze werkgroe-
pen worden bemenst door personen die zich actief
willen inzetten voor onze buurt.
Daarnaast moet er ruimte zijn om afhankelijk van
een specifiek probleem ad hoc werkgroepen op te
richten.
Bent u geïnteresseerd  in deelname aan een van
deze werkgroepen (zie elders in dit blad onder "van
de redactie"), laat het de redactie weten. U bent
van harte welkom.

De eerstvolgende bijeenkomst van het buurtcomité
is op 14 november in café 1900, Orleansplein 14
en begint om 20.00 uur.
Vaste agendapunten zijn: nieuwe ontwikkelingen in
de buurt en verslag van de werkgroepen.

Geef uw mening over Maastricht

Flycatcher Internet Research is een onderzoeks-
bureau (gelieerd aan de Universiteit Maastricht) dat
markt- en opinieonderzoek doet via Internet. Geen
vervelende telefoontjes op ongunstige tijdstippen,
maar korte vragenlijsten via e-mail. U beantwoordt
deze vragenlijsten op een door u gekozen moment.
Flycatcher kent geen enkele verplichting. Heeft u
geen zin antwoorden te geven, dan hoeft dat beslist
niet. Momenteel is Flycatcher op zoek naar Maas-
trichtenaren die bereid zijn hun mening te geven
over specifiek Maastrichtse en Limburgse zaken.
De resultaten van deze onderzoeken worden weer-
gegeven in rapporten voor de gemeente Maastricht,
regionale media en andere lokale en regionale
instellingen. Leuke bijkomstigheid is nog dat u
voor het invullen van een vragenlijst bonuspunten
krijgt. Na verloop van tijd kunt u deze bonuspunten
inwisselen voor cadeaubonnen. Iedereen vanaf 12
jaar is welkom. U heeft alleen een eigen e-mail
adres nodig Inschrijven kan op: www.flycatcher.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Margot Krijnen: info@flycatcher.nl of tel. (043)
326 29 92.

Vergaderdata in 2001:

9 januari
13 maart
8 mei
11 september
13 november

Nieuwjaarsreceptie
Nog een beetje vroeg, maar noteer
alvast in uw agenda:
Vrijdag 5 januari 2001, vanaf 20.30 uur
nieuwjaarsreceptie in café 1900!
Alle buurtbewoners zijn van harte
uitgenodigd!
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Redactie:
Louise van Bronswijk, Coen van der Gugten, Carla
Luja, Ton Vernooij, Lodewijk Zengerink

Hoge Fronten
Op 16/9 jl. stond er een romantisch bericht in
"Dagblad de Limburger". Een bijzondere aanwinst
voor de Hoge Fronten en de stadsnatuur van Maast-
richt: de Donzige Klit is gesignaleerd in de Fron-
ten!
Minne Feenstra van het CNME: "De herkomst van
de Donzige Klit in het natuurgebied is wel te
verklaren. De enige tot nu toe bekende groeiplaats
van de Donzige Klit in westelijk Zuid-Limburg
bevindt zich sinds 1977 op de St.Pietersberg. Daar
staat slechts één enkel exemplaar.
De zaden van de Donzige Klit hechten zich, net als
de zaden van de andere klitten, met kleine haakjes
vast in de vacht van passerende dieren. En de
schaapskudde van de St.Pietersberg graast ook
regelmatig in de Hoge Fronten! Dan ligt het ver-
haal voor de hand. Het is geen toeval dat die Don-
zige Klit uitgerekend in de schaapskraal is ont-
kiemd."

Ravelijn journaal

Noonk Hary
en de dieren van de Ravelijn
Er was eens een Ravelijnbewoner met een hart
voor dieren. De kippen die hij had, kon hij in zijn
tuin niet verzorgen. Dus bouwde hij een hok voor
ze aan de Halve Maanstraat.
Het idee van een kinderboerderij was geboren.
De kippen kregen gezelschap van een ezel en twee
geiten. Samen met een groep buurtgenoten bouwde
onze bewoner een groter hok voor ze.
Zelfs de Gemeente stimuleerde het idee door de
activiteiten op haar grond toe te laten en subsidie
te verlenen, omdat ze een kinderboerderij op deze
plek zo goed vonden.
De kinderen uit de buurt genoten ervan, zeker
nadat een heuse tipi, een konijnenhok met konijnen
en twee ganzen aan het geheel werden toegevoegd.
Door hun gezamenlijke werk was een volwaardige
kinderboerdeij met de naam "Greenhorn" ontstaan,
die de basis vormde voor menig buurtfeest en even
zovele opknapzaterdagen".
Toen verrezen er vlak bij onze kinderboerderij 4
woongebouwen.
Noonk Hary uit Oost Maarland verruilde zijn
kleine woning voor één van de ruime appartemen-
ten. Hij genoot van het geweldige uitzicht op de
dieren in de boerderij en wat nog fijner was, zijn
kleinkinderen speelden heel graag met de dieren en
de kinderen uit de Ravelijn. Ze kwamen elke
zondag om de dieren te bezoeken en samen met
Noonk Hary verzorgden ze ze één dag in de week.
Onze Ravelijnbewoner was hier heel blij mee en
hij en Noonk Hary werden dikke vrienden.
Zo zie je dat dieren mensen binden en wij vinden
dat dit ook in de toekomst zo moet blijven.
Dit sprookje kan waarheid worden, als de Ge-
meente afziet van haar plannen de hokken, tipi en
andere gebouwtjes af te breken, om er in het kader
van het realiseren van een "schootsveld" gras te
zaaien.
Wij roepen de gemeente dan ook op de mogelijk-
heden voor handhaving van onze boerderij in het
Noorderpark uit te buiten, zodat deze unieke plek
als ontmoetingsplaats voor jong en oud uit oud- en
nieuwbouw bewaard blijft.

foto: Dagblad de Limburger


