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Van de redactie

In het vorige nummer heeft de redactie van het buurt-
blad een oproep gedaan om niet alleen het buurt-
comité, maar ook de redactie van dit blad te komen
versterken. En dat is gelukt! Een aantal buurtbewoners
heeft de nieuwjaarsreceptie aangegrepen om eens
kennis te maken met het comité. We zagen meer
nieuwe gezichten op de vergaderingen van het buurt-
comité. En voor ons blad hebben we misschien ver-
sterking gekregen in de persoon van Chrit Perey, ex-
docent Engels. Dit voorjaarsnummer werkte hij al mee
aan de zijlijn. In het volgende nummer hopen we op
enkele artikelen van zijn hand.  Met deze uitbreiding
zullen we maar liefst twee ex-leerkrachten in de redac-
tie hebben. Met de rode pen in de aanslag wordt ieder
stuk, ook het voorliggende, aan een minutieus onder-
zoek onderworpen. Het voorstel van de overige
redactieleden om alleen de groene pen te hanteren,
waar zinnen correct en foutloos zijn geschreven, een
nieuwe trend in het onderwijs, zoals wij onlangs verna-
men, en de rode pen voortaan thuis te laten heeft het
helaas niet gehaald. Mocht u toch nog een taalfout
tegenkomen, laat het ons dan weten.

Het blad staat weer vol met nieuwtjes over de zaken
die in onze buurt spelen. De Sint Lambertuskerk komt
uitgebreid aan bod. U kunt kiezen uit een scala van
activiteiten die dit voorjaar en in de zomer in de Hoge
Fronten plaatsvinden.

Let vooral op de uitnodiging om op woensdag-
avond 9 juni met de buurtbewoners de Fronten in
te gaan!

Ook het laatste nieuws over de parkeerregeling  treft u
aan. En het doet de redactie deugd om een verhaal te
publiceren geschreven door buurtbewoners die níet
expliciet tegen de bebouwing van het Standaardterrein
zijn. In de serie “portret van een buurtbewoner” nemen
we u mee naar een studentenhuis.

Stand van zaken parkeerregulering

Tot maart 2004 zijn er bij de gemeente een 300-tal
aanvragen voor een vergunninghoudersplaats binnen-
gekomen.  Er heeft een eerste controle (adres-
gegevens) plaatsgevonden. De aanvragen worden
gebruikt om vast te stellen hoeveel en waar plaatsen
voor combi-parkeren in Brusselsepoort-oost worden
aangewezen. Aan de hand van deze gegevens wordt
een inrichtingsplan opgesteld voor dit gebied.  Voordat
het college van B & W een definitief besluit neemt
over dit plan,  zal het openbaar gemaakt worden via
de gebruikelijke kanalen. Dit zijn een huis-aan huisbrief
in combinatie met publicatie in de Maaspost. De
definitieve inwerkstelling van het combiparkeren wordt
verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar. Bepalend
voor het tijdstip van invoering van deze parkeer-
regeling  is echter ook het soepel verlopen van de
invoering van zo’n parkeerregeling in het
Jekerkwartier-zuid, Villapark/St. Pieter, Randwijck en
Heugemerveld, die al eerder op de lijst van parkeer-
regelingen in wijken waren opgenomen.

De resterende vergaderdata van het buurtcomité dit
jaar zijn:

Dinsdag 11 mei
Dinsdag 14 september
Dinsdag 9 november.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden
gehouden in café 1900 aan het Orleansplein.
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Nieuws over de Hoge
Fronten

Woensdagavond 9 juni:
Gaat u mee de Fronten in?

Uitnodiging voor alle bewoners van Brusselsepoort-
oost.
Van 19.30- 21.30 uur organiseren we speciaal voor de
bewoners van  Brusselsepoort-oost een rondleiding in
de Fronten.
Misschien komt u dagelijks in het gebied, maar wilt u
toch nog wel eens meer weten over welke planten er
nu groeien OF hebt u nog nooit het ondergrondse
gangenstelsel bezocht OF gewoon eens iets samen
doen met buurtbewoners?
Wij willen samen met de buren van de Fronten, op
deze lange lentedag een gezellige avond maken. De
sfeer proeven van de natuur, de vestingwerken en de
historie in de Fronten. We maken een wandeling die
voor een deel in de kazematten (ondergronds) plaats-
vindt, en voor een deel door het natuurgebied, inclusief
de afgesloten gracht, gaat. De rondleiding wordt
verzorgd door Cridi Moors en Wil de Jong van Stich-
ting CNME. We starten vanaf de Statensingel 138.
Stevige schoenen en lange broek zijn aan te raden en
eventueel een zaklamp.

Na afloop gaan we, samen met wie wil, nog iets
drinken op het  terras van Café 1900.
s.v.p. Van tevoren opgeven (uiterlijk 8 juni) bij Cridi
Moors van Stichting CNME, tel. 043-3501747 of
moors@cnme.nl

Dinsdag 6 juli, excursie:
Muurhagedis in Hoge en Lage Fronten
Door wie: Stichting CNME (Cridi Moors)
Voor wie: iedereen
Hoe laat: 14.00 - 16.00 uur
Vertrek:  Hoofdingang van de Hoge Fronten aan de
Cabergerweg, Maastricht
Meenemen: Stevige schoenen en een verrekijker als je
die hebt.

Zondag 1 aug, excursie:
Vlinders in de Hoge Fronten
Door wie: Stichting CNME (Cridi Moors) en Hub
Reumkens
Voor wie: iedereen
Hoe laat: 14.00 - 16.00 uur
Vertrek:   Hoofdingang van de Hoge Fronten aan de
Cabergerweg, Maastricht
Meenemen: stevige schoenen

 29 okt. 2003: Verslag van een vrijwilligersdag in
de Hoge Fronten.
Woensdagochtend om 10.00 verzamelen 6
enthousiastelingen en hond Harrie zich bij de voorma-
lige melkfabriek aan de Statensingel. Dan vertrekken
we met ladders, snoeigereedschap, onze lunch en
enthousiasme naar het Lunet Holland in de Hoge
Fronten. Dit lunet is deels begroeid met houtige ge-
wassen, zoals iep, vlier maar ook met ongewenste
bramen. Deze gaan we vandaag wegsnoeien.
Na een uitleg over hoe en waarom van het werk, uitleg
over het gebruik van gereedschap en natuurlijk de
veiligheid, gaan we aan de slag.
De mannen onder ons beklimmen de ladders en de
vrouwen snoeien de lagere stukken en voeren het
snoeimateriaal af naar de takkenril. Jeetje, toch meer
werk dan we dachten, hoor. Maar bovenal is het weer
meer dan gezellig, er wordt naast het werken ook veel
verteld. Ook wandelaars blijven staan om een praatje
met ons te maken.
Rond 12.00 even pauze ondanks dat sommigen liever
door werken. Een zelfgebakken appeltaart gaat er in
als koek. Na de pauze werken we nog een uurtje
door, ronden dan onze werkzaamheden af, evalueren
even en vertrekken met kruiwagens en ladders en een
voldaan gevoel weer terug naar huis. Dag Fronten.
Interesse om ook eens mee te gaan op zo’n ochtend
neem dan contact op met Cridi Moors, 043-3501747
of moors@cnme.nl.
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Onkruid in de buurt

Al geruime tijd, meer dan 5 jaar, bestaan er afspraken
met de gemeente over de onkruidverwijdering in de
buurt.
Brusselsepoort-oost, evenals andere wijken, zoals
St.Pieter en Mariaberg, hebben aangegeven dat ze niet
meer willen dat het onkruid op de stoepen chemisch
verwijderd wordt i.v.m. risico’s voor kinderen en
honden  en de vervuiling van het grondwater.
De gemeente ondersteunde dat streven van de ver-
schillende buurten en gaf de bewoners de kans om zelf
de stoepen onkruidvrij te houden. Op algemene plek-
ken zorgde het buurtbeheerbedrijf voor het verwijde-
ren d.m.v. gasbranders.
In onze buurtbladen in het voorjaar hebben wij de
bewoners steeds herinnerd aan deze afspraak.
Enige jaren geleden is er zelfs een informatiemarkt op
het Orleansplein georganiseerd en stelden wij een
“buurt-onkruidverwijderdag” in, meestal de zaterdag
voor moederdag. De bedoeling was dat dan zo veel
mogelijk mensen tegelijk hun stoepen aan een schoon-
maakbeurt onderwierpen. Het doel was zo tweeledig:
onkruidvrije stoepen én gezelligheid en contact in de
straten. Alleen het eerste jaar was dit een redelijk
succes, daarna verwaterde het initiatief.
Hoe dan ook,  jarenlang is er geen chemie aan te pas
gekomen om onze stoepen onkruidvrij te houden.
Daar dreigt nu helaas verandering in te komen.
De gemeente Maastricht gaat, vanwege bezuinigingen,
het chemisch onkruidverwijderen tijdelijk weer her-
invoeren. Wij vinden het zeer jammer dat ingezet
beleid, waar inmiddels een groot draagvlak onder de
bevolking voor was ontstaan, hierdoor onder druk
komt te staan.
Een telefoontje naar de betreffende gemeente-
ambtenaar leverde de volgende informatie op:
Als wij als buurt de gifspuit willen weren, moeten we
op de ingeslagen weg door gaan. De gemeente gaat het
spuiten uitbesteden aan aannemers. Die gaan aan de
slag eind mei/begin juni. Als u niet wilt dat uw stoep
bewerkt wordt met de gifspuit, dient u voor dit tijdstip
het onkruid zelf verwijderd te hebben. De aannemers
hebben van de gemeente te horen gekregen dat zij die
stoepen met rust moeten laten.

Carla Luja

Een ander geluid

Nu het geweld tegen de bouwplannen Erfprinsbastion/
Halvemaanstraat wat is geluwd, een reactie van enkele

bewoners die niet tegen alle bouwplannen zijn gekant.
Een ander geluid dan u normaal via het buurtblad
Brusselsepoort-Oost in de bus krijgt.
Uitgenodigd door de redactie, ….overgehaald door de
redactie.

Enkele bewoners van de Ravelijnstraat (tussen
Vaubanstraat en Bastionstraat) hebben zich tijdens de
inspraakrondes niet fervent tegen bebouwing gekant.
Natuurlijk, liefst zouden zij herstructurering van de
westkant van de Hoge Fronten zien zonder bebou-
wing. Liefst zouden zij hun vrije uitzicht behouden en
uitzien op een mooi stuk onderhouden Maastricht.
Maar dat is niet de huidige realiteit.
Het oude voetbalveld van Standaard ligt er al vele
jaren verkommerd bij. De bij de sloop weggehaalde
deuren, golfplaten en ander bouwmateriaal voor de
krotjes bij de volkstuintjes belemmeren een fraai
uitzicht. Overdag en in de avonduren, ook ’s nachts, is
het niet pluis op het vervallen schootsveld van de
historisch zo geroemde fronten.
En met het verstrijken van de jaren wordt het er
allemaal niet beter op.
Neen, een mooie entree van het Noorderpark, zonder
bebouwing heeft onze voorkeur.
Maar is dat realistisch?

De gepresenteerde bouwplannen, mits uitgevoerd in
een totaalplan, kunnen een bijdrage leveren aan de
totale herwaardering van dit fraai stuk Maastricht. Een
goed en zorgvuldig uitgevoerd bouwplan kan een
wezenlijke bijdrage leveren aan het respect voor het
historisch erfgoed en respect voor de natuurwaarden.
Immers, verkrotting en verpaupering maken dat deze
mooie waarden niet worden herkend, niet worden
bezocht.

Er zijn, sinds de start van de bouwplannen, vele bouw-
varianten gepasseerd. Er is rekening gehouden met
inspraak, hoewel niet iedereen daarin zijn zin gekregen
heeft. Naarmate de tijd verstrijkt worden de bouw-
plannen steeds meer belast door het compromis. Door
het naarstig zoeken naar consensus heeft de oorspron-
kelijke gedachte steeds meer prijs moeten geven.
Van een moderne woonwijk (in de plaats van de
huidige Ravelijn) naar kleine woontorens aan de
Noordrand, tot een massievere hoogbouw op het
schootsveld.
Van een ruime entree van het Noorderpark, tot een
benepen toegang die amper door mensen van buiten
de directe omgeving als zodanig zal worden herkend.
Frustrerend, ook voor de plannenmakers, is dat
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insprekers hun afspraken met de gemeente schijnbaar
vergeten. Koste wat het kost hun eigen belang bevech-
ten, vaak met argumenten die er met de haren worden
bijgesleept. En zolang er sprake is van hevig verzet,
gebeurt er dus niets. Verkrot en verpauperen de
hooggeprezen Hoge Fronten.

Tot slot.
Inspreken is niet fulmineren, schofferen en intimideren.
Inspreken is luisteren naar argumenten, tegenargumen-
ten inbrengen en daarvoor begrip en aandacht vragen.
Inspreken is niet bij elke uitwerking van plannen
nieuwe tegenargumenten inbrengen die met die uitwer-
king geen verband houden. Inspreken vanuit eigen
belang; daar is niets mis mee.  Het is wel fout de
suggestie te wekken dat dat in ieders en in het alge-
meen belang is.

D.Nijssen

Nieuws van de Basisschool St. Oda.

Tijdens de wintermaanden lijkt het alsof alles en ieder-
een bezig is aan een winterslaap, maar bij de eerste
zonnestralen kruipen we uit onze schulp en gaan we
met nieuwe energie activiteiten plannen.
Van veel  geplande activiteiten zult u iets zien, merken
of eraan meedoen.

Openstelling speelplaats
Ook dit jaar zullen we de speelplaats openstellen voor
de kinderen uit de buurt.
De oproepen voor sleutelhouders zijn de deur uit.
De speelplaats is op elke dag geopend tot 19.30 uur.
Tijdens de weekenden (onder voorbehoud) en vakan-
ties blijven de poorten gesloten.
Zodra voldoende buurtbewoners bereid zijn om de
poorten ’s avonds te sluiten en het Gilde een tussen-
poortje heeft geïnstalleerd, kunnen wij met de open-
stelling starten.
De openstelling eindigt op 29 oktober.

Project: natuurlijk leren in de schoolomgeving
Op 28, 29 en 30 juni gaan alle kinderen op onderzoek
uit in de buurt.
Door middel van allerlei activiteiten zullen de kinderen
teruggaan naar de rijke historie van het verleden, het
heden beleven en over de toekomst dromen.
Eén van de activiteiten zal bestaan uit het beschilderen
van de plantenbakken op het Orleansplein (als de
gemeente toestemming geeft).
In deze bakken zal nieuw groen geplant worden en

enkele groepen van de school zullen deze planten-
bakken adopteren, d.w.z. verzorgen.
Als afsluiting zal er een tentoonstelling gehouden
worden op woensdagmiddag 30 juni in de school.
Dit project wordt opgezet in samenwerking met de
leerlingen en leerkrachten van de Pabo.
Te zijner tijd vindt u meer informatie over dit project
op onze website.

75-jarig bestaan van de Odaschool: 2004-2005

De voorbereidingen zijn in volle gang.
Als opening het muziekspektakel op 21 mei in het
Theater aan het Vrijthof in samenwerking met de
Koninklijke Harmonie van Maastricht.
Er zullen ongeveer 900 kaartjes te koop zijn; als eerste
zullen de ouders van de kinderen de kans krijgen om
deze te kopen; vervolgens gaan de kaartjes de vrije
verkoop in.
Blijkt nou dat de vraag erg groot is dan geven wij
misschien een tweede voorstelling op een andere
locatie.
Tegen die tijd vindt u meer informatie op onze website.
Nog enkele belangrijke data om te onthouden:
Sport- en speldag: vrijdag 17 sept. (uitwijkdatum
24sept.)
Feestdag: vrijdag 5 nov.
Jubileumgezinsmis: zondag 28  nov.
Reünie: zaterdag 9 april 2005

Aanmelding nieuwe leerlingen
De laatste jaren schrijven we een toenemend aantal
kinderen in uit deze en omringende wijken. Zoals u
wellicht weet mogen kinderen in de maand dat ze 4
jaar worden, toegelaten worden tot groep 1 van de
basisschool.
Om onze schoolplanning en organisatie voor het
volgende schooljaar zo zorgvuldig en goed mogelijk te
doen is het noodzakelijk dat we een goed inzicht
hebben in het totale aantal leerlingen dat gedurende het



pag. 5

schooljaar 2004-2005 naar de groepen 1 komt.
Daarom verzoeken wij de ouders die hun schoolkeuze
al gemaakt hebben en die voor onze basisschool
kiezen, zo snel mogelijk hun kind in te schrijven; dit
ook om teleurstellingen te voorkomen i.v.m.
wachtlijsten.Daartoe kunt u het beste een afspraak met
de directie maken.
Ook wanneer u uw kind wilt aanmelden voor een
hogere groep is het verstandig zo snel mogelijk contact
met ons op te nemen.
Heeft u uw schoolkeuze nog niet gemaakt, maar wenst
u nadere informatie, neem dan ook gerust contact op
met de directie. Tel: 3430970.
Website: www.oda-bs.nl (vanaf juli a.s.).

Nieuws uit het wijkteam:
buurtgericht werken wordt verbreed

Het heeft de regionale kranten gehaald, en zal daarom
voor veel buurtbewoners geen echt nieuws meer zijn:
de gemeente is van plan het buurtgericht werken
zwaarder aan te zetten. Tot nu toe had het buurtgericht
werken enkel betrekking op beheer en onderhoud.

Ons Buurtcomité draaide mee in tweemaandelijkse
bijeenkomsten van wijkteams, waarin allerlei typische
onderhoudszaken (zoals de 'plas van de Habetsstraat',
het vervangen van aangetaste bomen, het trapveldje
langs het Standaardterrein) werden besproken. In die
vergaderingen waren naast de mensen van de ge-
meente en ons comité, ook vertegenwoordigers van
Mariaberg, de wooncorporaties en de opbouwwerker
van Mariaberg aanwezig. De eerste verandering die
gaat plaatsvinden is dat het wijkteam gesplitst gaat
worden, en dat er in de toekomst apart met de twee
wijken gesproken gaat worden. Onze vergaderingen
zullen op de dinsdagavonden gaan plaatsvinden.
Daarbij zal het buurtcomité vertegenwoordigd worden
door een lid van elk van de drie commissies (dat zijn
Stadsontwikkeling, Woonomgeving & Leefklimaat, en
de redactie van het buurtblad), en door twee tot drie
leden van het algemeen bestuur van het comité.

Is deze verandering vooral een praktische die niet erg
veel met het nieuwe beleid heeft te maken (primair
ingegeven doordat Mariaberg het liefst overdag, en wij
liever 's avonds, vergaderen, en er toch niet gek veel
gemeenschappelijke punten te bespreken waren), de
andere verandering gaat veel verder: de gemeente zou
graag het overleg met wijken/buurten niet beperken tot
beheer- en onderhoudzaken, maar verbreden tot alle
terreinen van gemeentelijk beleid.

De 'dag van de buurten' op 13 maart was de aftrap
voor deze nieuwe ontwikkeling: in de kranten is daar-
over bericht. Overigens zal deze nieuwe ontwikkeling
z'n tijd nodig hebben: om democratie op wijkniveau
goed vorm te geven, is bijvoorbeeld geld nodig (de
buurtbudgetten), zal het ambtelijke apparaat deels
anders georganiseerd moeten worden, maar zullen ook
buurtcomités als de onze er voor moeten zorgdragen
als vertegenwoordigend orgaan namens de buurtbe-
woners op te treden.
Op de feestelijke 'dag van de buurten' werden ook
nog de 'Stadsdeelprogramma's' voor de verschillende
wijken gepresenteerd. Die voor onze buurt omvat een
vijftal punten: invoering combi parkeerregeling, het
project 'Veilige school', de aanleg van een ondergronds
milieuperron in de Antoon van Elenstraat, bodem-
sanering Erfprinsbastion / Acht Zaligheden en tenslotte
de herinrichting van trottoir en voortuinen in de
Vaubanstraat.

Dirk Tempelaar

Buurtcomité Brusselsepoort-Oost en
de financiën.
Kranten staan de laatste tijd bol over fraude met
gelden. Reden voor ons om de buurtbewoners eens te
informeren over de financiële situatie van ons buurt-
comité. Sinds de eerste uitgave van het buurtblad
hebben we nooit iets vermeld over onze financiële
positie.
Mensen die actief zijn in het buurtcomité, doen dit op
geheel vrijwillige basis. We vragen ieder jaar subsidie
aan de gemeente om het buurtcomité te laten functio-
neren. Kregen we in het verleden jaarlijks ongeveer
2000 euro, in 2003 ontvingen we maar 1500 euro. De
gemeente bezuinigt immers op alle fronten.
Met de subsidie houden we het buurtcomité en de
verschillende werkgroepen in stand. Het drukken van
ons informatieve buurtblad kost jaarlijks circa zes-
honderd euro. Ook de vergaderingen die we vijf maal
per jaar beleggen en die voor alle buurtbewoners
toegankelijk zijn, worden van deze subsidie betaald.
De gemeente reserveert ook nog een bedrag dat we
kunnen gebruiken voor speciale activiteiten. Beslist
geen vetpot dus!

Boulevard d’Orleans 2004
vindt plaats op 20 juni van 12.00 tot 20.00 uur in en
nabij de Orleansstraat.
Een deel van de opbrengst zal gaan naar de Maas-
gouwschool.
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Portret van buurtbewoners

De redactie heeft besloten om in iedere nieuwe uitgave
een buurtbewoner te portretteren. Wij zijn van mening
dat er veel interessante mensen in de buurt wonen die
we graag eens in de schijnwerpers zetten. Ik heb al
gesproken met een sportvrouw en een kunstenaar.
Voor dit nummer heb ik Tian en Susan, bewoners van
een studentenhuis, geïnterviewd. Kent u iemand uit de
buurt die we beslist eens moeten interviewen, laat het
de redactie weten.

Onze buurt staat
bekend om de vele
studentenhuizen, de
grote woningen in
onze wijk lenen zich
uitstekend voor
kamerverhuur. U kent
ze ongetwijfeld, u
heeft ze misschien
ook: vooroordelen
jegens studenten.
Wandelend door onze
wijk meen ik de
studentenhuizen te
herkennen aan de
hoeveelheid deurbel-
len, de soms romme-
lige voortuinen of de
hoeveelheid fietsen
voor de deur. Bin-
nenshuis, zo zegt men
is de geluidsoverlast
kenmerkend voor de
studentenhuizen.
Voldoende aanleiding
voor de redactie om
op bezoek te gaan bij
de studenten. Kasper,
zoon van twee redactieleden, student, én degene die
de afspraak voor het interview geregeld heeft, neemt
mij mee naar een prachtig pand in de Victor de
Stuersstraat. Het huis ziet er aan de buitenkant hele-
maal niet uit als een studentenhuis. Het is een keurige
woning met gewoon één deurbel, geen fietsen. Een-
maal binnen ruik ik een lucht van oude kranten, ver-
mengd met rook, drank en etensgeuren. Het is stil, de
gang is donker en lijkt smal. Dan komen we in de
achterkamer terecht. Een prachtige ruimte met nog
enkele oude ornamenten tegen het plafond. De groene
kunststof kozijnen in de achtergevel steken af tegen de

rest van het huis. De middagzon die door de ramen
schijnt laat zien dat ze wel eens gewassen mogen
worden.

Het huis wordt bewoond door buitenlandse studenten.
Wanneer ik kom zijn de Chinese student Tian en
Susan uit Spanje aanwezig. De overige studenten, vier
Duitsers en een Pool zijn naar huis in verband met de
paasvakantie. Voor Tian en Susan is “even tussendoor
naar huis gaan”  aanzienlijk lastiger.
Tian komt uit China, uit de plaats Nanjing een stad

ongeveer 300 km ten
westen van Sjanghai.
Hij heeft een half jaar
aan de
Hanzehogeschool in
Groningen gestudeerd
en studeert sinds
augustus sociale
wetenschappen aan de
universiteit van Maast-
richt.
Susan komt uit een
plaats in de buurt van
Pamplona in Spanje.
Ze is afgestudeerd in
de biologie en heeft
een beurs gekregen
om in Nederland
research te doen.  De
spreektaal tijdens het
interview is engels.
(Wat is mijn Engelse
woordenschat toch
klein geworden!)

Onderwerp van
gesprek is de vraag in
hoeverre deze studen-
ten op de hoogte zijn

van de zaken die in de buurt spelen. Het feit dat de
studenten geen Nederlands spreken of lezen maakt de
betrokkenheid bij de buurt beduidend minder. Ze zijn
weliswaar gewend aan e-mail, internet en websites,
maar onze site www.brusselsepoort-oost.org is voor
hen niet te lezen. (Misschien moeten we een aantal
artikelen in het Engels vertalen).  Ze kunnen zich best
indenken dat mensen overlast hebben van studenten.
Zelf hebben ze het een of twee keer meegemaakt dat
een van de buren heeft geklaagd over lawaai.
Wanneer ik vraag of ze iets weten over de
Lambertuskerk, dan blijken ze niet op de hoogte te
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zijn van het feit dat de kerk al jaren dicht is. Ze vinden
het een prachtig en markant gebouw.  Het tekent de
skyline van Maastricht. Susan had zich wel voorgeno-
men om de kerk binnen te lopen. Ook van andere
problemen in de wijk zijn ze zich niet bewust. Wanneer
ik iets vertel over drugsoverlast zijn ze zeer verbaasd.
Van het feit dat het Koningin Emmaplein soms gebruikt
wordt om drugsdeals af te handelen, waren ze niet op
de hoogte. Bovendien dachten ze dat het eigenlijk niet
verboden was om drugs te verhandelen op straat.

De bouwplannen op het Standaardterrein deden geen
belletje rinkelen. Wanneer ik vertel over de woon-
torens van maar liefst vijf verdiepingen hoog die de
gemeente wil bouwen, snappen ze niet dat wij ons
daar druk over maken. Zowel in Spanje als in China
wonen de meeste mensen in appartementencomplexen,
van drie tot tig hoog. Het wonen in huizen, zoals wij
dat doen is voorbehouden aan de rijke mensen!
(Dus… ) Wel was Susan met haar vriend , een bioloog
uit Spanje, in de Hoge Fronten geweest. Ze waren
onder de indruk van de flora en fauna in het gebied.
Ook het feit dat binnenkort een parkeerregeling van
toepassing is in hun straat is aan deze bewoners voor-
bij gegaan. Nu beschikken noch Susan, noch Tian over
een auto. Voor de medebewoners uit Duitsland zou het
parkeren een probleem kunnen worden.

De eigenaar van het huis verblijft het grootste deel van
het jaar in het buitenland. Hij zorgt er wel voor dat het
pand netjes in orde blijft. Met name de tuin is prachtig
aangelegd en goed verzorgd. Daar maken we dan ook
een foto.

Zowel Susan als Tian bevalt het naar omstandigheden
goed in Maastricht. Waar zij last van hebben vraag ik
als laatste…… De school  is toch wel erg lawaaierig…

Louise van Bronswijk

Werkgroep Stadsontwikkeling

Herbestemming Sint Lambertuskerk
In het  buurtblad van november 2003 was reeds een
artikel opgenomen over  hoe we de Lambertuskerk
weer een zinvolle bestemming zouden kunnen geven.
En of het zo heeft moeten zijn, even daarna, nodigde
de gemeente Maastricht belangstellenden uit voor een
informatieve bijeenkomst inzake een mogelijke her-
bestemming van deze kerk! Tijdens deze bijeenkomst
werd men uitgenodigd om vóór 1 maart 2004 een
voorstel daartoe in te dienen. Met man en macht

hebben we aan ons definitieve voorstel gewerkt.
Naast de genoemde museale functie en de kerk als spil
voor en poort naar de monumentale waarden hebben
we de Lambertuskerk eveneens een functie gegeven
als activiteitencentrum zowel voor  buurt als stad. Wij
denken daarbij aan activiteiten t.b.v. culturele, maat-
schappelijke en educatieve uitwisseling (o.a. forums,
voorlichtingsbijeenkomsten e.d.) en  als ontmoetings-
plek (boekenmarkten, jaarlijks buurtbijeenkomst,
politieke debatten, kamer-en koormuziek, senioren-
activiteiten e.d.).
Bovendien is voorzien in een devotiekapel t.b.v. de
parochies St. Anna en St. Lambertus.
Een bijzonder aspect van onze plannen is het maken
van een toegang vanuit de kerk naar de ondergrondse
kazematten. Daartoe hebben we een trap gepland in
de absis, die leidt naar deze kazematten. Vanuit de
absis kunnen dan rondleidingen georganiseerd worden
naar enerzijds  Hoge-en Lage Fronten en  Bassin/
centrum en anderzijds naar Waldeckbastion/Stads-
park/centrum.
Bij ons plan hebben we er nadrukkelijk naar gestreefd
om de authenticiteit en de ruimtelijkheid van de kerk
maximaal te respecteren. Met het in ons plan voorziene
gebruik gedurende alle seizoenen en een in
exploitatieve zin aantrekkelijke vorm, resulteerde dit in
een toepassing van een structurele beglazing als
warmtebegrenzer. Deze warmtebegrenzing is horizon-
taal aangebracht op een hoogte van 9 meter boven de
beganegrondvloer en verticaal in de rondbogen ter
plaatse van de absis en beide transepten. In deze
transepten voorzien wij in semi-transparante vloeren
op 6,30 meter boven de beganegrondvloer die ruimte
bieden voor expositie en educatieve activiteiten. De
beneden gelegen grote multifunctionele ruimte beoogt
plaats te bieden aan activiteiten als symposia, expo,
markten en vormen van educatie en ontmoeting.
Om het prachtige interieur van de kerk tot zijn recht te
laten komen zal deze aangestraald worden door een
uitgekiende verlichting. Voor ieder programma kan de
juiste sfeer, uitstraling en ruimtelijkheid worden gevon-
den.
De voormalige pastorie aan de Pastoor Habetsstraat
kan worden ingericht als kantoor, facilitaire ruimte en
werkplaats.
Bovendien willen we een opwaardering van de aan-
grenzende straatgedeelten, zodat er een plein met
sierbestrating rondom de kerk ontstaat die dit monu-
ment optimaal tot zijn recht doet komen.
Ook streven we naar een opwaardering van het
Orleansplein. Het plein zelf zou aan de zuidzijde
moeten aansluiten op de bebouwing aldaar en aan de
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noordzijde zou de verkeersafwikkeling moeten plaats-
vinden. Dat zou moeten leiden tot een meer
verlevendiging van onze wijk en wellicht tot meer
economische activiteit (winkels en terrassen) aan het
Orleansplein.

Financiering van ons plan zal moeten plaatsvinden via
subsidies uit het Rijksmonumentenfonds, uit bijdragen
van “Brussel”  t.b.v. de opwaardering van de vesting-
werken, uit mogelijke bijdragen van Natuur-
monumenten, uit subsidies van de gemeente en uiter-
aard uit de exploitatie van de (toeristische e.a.) activi-
teiten die in en vanuit de kerk georganiseerd zullen
worden. De exploitatie van de activiteiten in en vanuit
de kerk zal o.i. door een nog op te richten stichting
dienen te geschieden.
Ons plan hebben we begin maart ingediend bij de
gemeente. Naast ons plan zijn er nog ca. 7 andere
plannen ingediend. Op 9 maart heeft de gemeente over
deze plannen een oriënterend gesprek gehad met de
parochie en het bisdom. Op 12 maart zijn deze plan-
nen besproken met beide betrokken wethouders, het
bisdom en ambtelijke diensten. In april zullen we ons
plan bij de gemeente nader toelichten.
(www.brusselsepoort-oost.org en www.ravelijn.info)

Bouwplannen
Achtzaligheden/Erfprinsbastion/Halvemaanstraat

Uitwerkingsplan
Nog steeds heeft de gemeente het Uitwerkingsplan
annex onze zienswijzen daarop niet ter goedkeuring
doorgestuurd naar GS. Bij telefonische navraag  bleek
de vertraging o.m. te zijn veroorzaakt door een onder-
zoek dat de gemeente heeft laten doen naar de natuur-
waarden rond en op het te bebouwen terrein. Merk-
waardig is dat wel gezien de ontheffing tot
vergunningsplicht, die de gemeente heeft gekregen in
het kader van de Natuurbeschermingswet, art. 12,
externe werking. Het lijkt in tegenspraak met elkaar.
Zie volgende punt.

Beroep tegen ontheffing van de vergunningsplicht
in het kader van de Natuurbeschermingswet art.
12, externe werking
Inhoudelijk hebben we u in het  buurtblad van novem-
ber 2003 hierover al op de hoogte gebracht. Op 18
augustus 2003 heeft in Den Haag een hoorzitting
plaatsgevonden, waar we ons bezwaar tegen de
ontheffing van de vergunningsplicht hebben kunnen
toelichten. Naar aanleiding daarvan is door de minister
van LNV een besluit genomen. De minister verklaarde

hierbij ons bezwaarschrift als niet-ontvankelijk. Hij
beargumenteerde dat als volgt: “Aangezien de rechts-
gevolgen voor het onderhavige gebied in het leven zijn
geroepen door het aanwijzingsbesluit van 19 februari
1993, kan in het schrijven van mijn ministerie van 14
februari 2003 geen rechtshandeling worden gelezen.
Mitsdien is geen sprake van een besluit in de zin van
de Awb”. (Awb = Algemene wet bestuursrecht).

Onze advocaat van Bureau Rechtshulp deelde ons
n.a.v. bovenstaand besluit het volgende mede: “het is
niet zinvol in beroep te gaan tegen  bovenstaande
beslissing. Dit wil niet zeggen dat de
Natuurbeschermingswet nu helemaal buiten spel staat.
U kunt overwegen om - zodra daadwerkelijk met de
werkzaamheden wordt begonnen - handhaving van de
Natuurbeschermingswet te vragen.”
We houden u op de hoogte.

Klacht betreffende Inspraak en Burger-
participatie rond planvorming Erfprinsbastion/
Achtzaligheden/Halvemaanstraat
Op 7 januari 2004 hebben het Buurtcomité Brusselse-
poort-Oost en de Bewonersvereniging Ravelijn ter
zake een klacht ingediend. Ter behandeling van deze
klacht zijn wij uitgenodigd om op 6 april  te verschijnen
voor de betreffende klachtencommissie.

Rapport van Natuurmonumenten over toekom-
stige inrichting Frontenpark
Op 12 december 2003 heeft de Vereniging Natuur-
monumenten  haar eindrapport gepresenteerd over de
toekomstige inrichting van het Frontenpark e.o. Deze
eindversie week op essentiële delen af van de voor-
laatste versie. Met deze voorlaatste versie waren wij
het in hoofdlijnen eens. Met de laatste versie helaas
niet. Jammer was het, dat we de laatste versie pas op
12 december ter inzage kregen. Van  gedegen com-
mentaar onzerzijds kon dus toen geen sprake zijn.
Daarom hebben na nadere bestudering van het rapport
zowel het Buurtcomité als de Bewonersvereniging
Ravelijn na de bijeenkomst de Vereniging Natuur-
monumenten laten weten, dat zij met het rapport niet
konden instemmen.
Het voornaamste bezwaar was, dat in de laatste versie
Natuurmonumenten wel aangaf tegen de bouwplannen
te zijn, maar dat dan de gemeente compenserende
maatregelen zou moeten treffen. Wij vonden deze
opstelling een zwaktebod.

Gerard Bleichrodt, Buurtcomité Brusselsepoort-
oost, en Irene Hamelers, Bewonersvereniging
Ravelijn


