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Van de redactie
De hoop op de Elfstedentocht was nog
maar net voorbij of we werden allemaal
aangenaam verrast door een warm begin
van de lente. Helaas bleek dit van korte
duur, maar het spoorde ons aan om weer
bij elkaar te komen voor het volgend
buurtblad, waarvan u hier het resultaat
ziet.
Op de eerste plaats willen wij aandacht
vragen voor onze website
www.brusselsepoort.org. Hier vindt u
informatie over de buurt en over de projecten die in de buurt spelen. Wanneer u
op de hoogte wilt blijven van veranderingen op onze site kunt u zich opgeven
voor e-mailnotificatie. Dit betekent
dat telkens wanneer informatie op de
website wordt toegevoegd, u door middel van een e-mail hiervan op de hoogte
gesteld wordt. De e-mailnotificatie vindt
u meteen rechtsboven op de home page.
Nog even blijven we bij de website. Het
buurtplatform Brusselsepoort is op zoek
naar een webmaster. Iemand die zin en
tijd heeft om de website van de buurt te
onderhouden. Bent u geïnteresseerd,
stuur een e-mail naar
webmaster@brusselsepoort.org en we
nemen contact op.

Felicitatie
Het buurtplatform
en de redactie
feliciteren Peter
en Gemma van
harte met
het 25-jarig
jubileum van hun
Café 1900.
Een gastvrij café
waar veel buurtbewoners al
talloze jaren met
veel plezier
komen.

Tamara bedankt!

Dit is het laatste buurtblad waar de naam
van Tamara Boitelle staat genoemd bij de
redactieleden. Tamara gaat met haar
gezin verhuizen naar Heer. Daar hebben
ze een ruim huis gevonden met een grote
tuin waar plek is voor partner David,
dochter Elune en
de baby die op
Zoals u hiernaast ziet hebben
komst is. Namens
wij nu ook een QR-code (een
de redactie van
soort barcode) waarmee u heel
het buurtblad en
snel op onze website komt door
het buurtplatform
middel van uw mobiele telefoon
bedanken we
(smartphone). Probeer het eens
Tamara voor
uit!
haar enthousiasme, haar creatieNaast de meest recente ontwikve ideeën en haar
kelingen omtrent de Lambertusinzet voor onze
kerk, het Maaskruisend Verkeer,
buurt.
het speeltuintje in de Antoon
In mei 2007 konden wij, redactieleden
van Elenstraat en de fietsroute Bilserbaan,
en buurtbewoners, voor het eerst genievindt u in dit nummer ook een ingezonten van de bijdrage van Tamara in het
den stuk over het oorlogsmonument ter
buurtblad. Zo introduceerde ze het interere van de landing van Prins Bernhard,
view met de niet Nederlandse buurtbeeen interview (dit keer met de voorzitter
woner. In een aantal buurtbladnummers
van ons buurtplatform, Dirk Tempelaar)
was het Tamara die de duivenproblemaen de vaste rubrieken (o.a. CNME, wijktiek van de Lambertuskerk volgde en
team, straatnaam en de column). Zoals
daar verslag van deed. In 2008 kwam Taaltijd wensen wij u veel leesplezier en wilt
mara op het idee een kinderpagina toe
u reageren of heeft u zelf kopij voor het
te voegen aan het buurtblad.
volgende blad, schrijf een e-mail naar
buurtblad@brusselsepoort.org of stuur
een brief naar het redactieadres.
lees verder op pag. 2
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Agenda

Donderdag 10 mei
Brusselslookfestival
Zondag 1 juli
muurhagedissen excursie
Buurtplatform
Dinsdag 15 mei
Dinsdag 18 september
Dinsdag 20 november
Steeds in Café 1900
van 20.00 tot 22.00 uur

Redactieadres:

Pastoor Habetsstraat 41,
6217 KL Maastricht,
tel. 3432433
buurtblad@brusselsepoort.org
www.brusselsepoort.org

Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent Patrick Spronken

09008844
Melden drugsoverlast bij politie
09008844
Klantenmeldpunt gemeente
3504000
post@maastricht.nl
Drugsmeldpunt
3505111
Milieuklachtenlijn
3617070

Sinds het voorjaar van
2007 heb ik deel uit mogen
maken van een fantastisch
leuk team: de redactie van het
buurtblad Brusselsepoort.
Ik heb het voorrecht gehad te
mogen samenwerken met
enthousiaste, aardige, maar
vooral warme mensen die
klaar staan voor de buurt en
elkaar. Ik heb genoten van de
samenwerking met de basisscholen de Sprong en Odaschool voor de kinderpagina.

vervolg van pag. 1
Sindsdien wordt de kinderpagina bij toerbeurt gemaakt door de kinderen van
Kindcentrum Oda en door de kinderen
van de Sprong.
Ook heeft Tamara actief bijgedragen aan
het maken van de banier voor onze wijk.
Via deze banier kunnen wijken hun buurt
promoten en belangrijke onderwerpen
die in de buurt spelen onder de aandacht
brengen van het gemeentebestuur.
In 2009 werd ze actief in “ Kan wel” , een
initiatief om ideeën te opperen die de
saamhorigheid en samenwerking in de
buurt kunnen vergroten. Ze was bij de
promotiedag van “ Kan wel” in de Brusselsepoort en ze organiseerde “Catwalk
Brusselsepoort”, een gratis naaicursus
voor buurtbewoners (Tamara maakt haar
kleding bijna allemaal zelf!)
In 2010 werd Tamara lid van de werkgroep Website Brusselsepoort. De website van het buurtplatform was toe aan
een grondige vernieuwing. Haar jeugdig
elan, kritische vragen, wensen en eisen
die ze stelde aan onze website en aan de
websitebouwer maakten haar tot een
bijzonder waarvol lid van de werkgroep.
En gezien haar vaardigheid in het omgaan
met computers, kon het niet anders: zij
werd de webmaster!
Tamara we zullen je missen! Veel geluk
in je nieuwe woning in… Heer, aan de
overkant van de Maas!

Namens de redactie, Louise van Bronswijk

Voor mij is dit ook altijd een
dierbare herinnering gebleven
aan wijlen Ton Vernooij.
Verder heb ik, mede door
mijn lidmaatschap van het
buurtplatform, veel geleerd
over de gang van zaken in
onze wijk. Daarom is
het met pijn in mijn hart dat
ik dit laatste stukje schrijf.
Vanaf 1 juni 2012 zullen mijn
man, mijn dochter en ik verhuizen naar 'euver de Maas',
naar Heer.
De mooie tuin van ons nieuwe huis was
onweerstaanbaar. Ik zal de wijk, de buurt,
maar vooral de mensen missen en ik zal
het waarschijnlijk toch niet kunnen laten
om zo nu en dan de website te bezoeken
om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Brusselsepoort en natuurlijk om het buurtblad te lezen.

Sint Lucassingel. Via de Weustenraadstraat is er dan een verbinding met de
Bilserbaan.
Op het kruispuntje met de August Flamentstraat is een aantakking van een route uit de richting van winkelcentrum
Brusselsepoort, enkele scholen voor
voortgezet onderwijs en de wijk Pottenberg.
De Bilserbaan legt verbinding met de Orleansstraat waar de fietsstromen zich vertakken richting Emmaplein, Volksplein
(stadscentrum, Universiteit, Randwyck)
en Ruttensingel (Bonnefantencollege).
Voor de Bilserbaan is een fietsstraat ontwerp gemaakt: de eerste fietsstraat in
Maastricht.

De Bilserbaan anno 2011.

Tamara Boitelle

Bilserbaan: Van blikken
riool naar fietsstraat?
De gemeente heeft in december een ontwerp gepresenteerd voor een fietsroute
door de wijk Brusselsepoort. In de plannen wordt die gezien als onderdeel van
een hoogwaardige fietsroute tussen Malberg en het centrum van de stad. Met
snelle, herkenbare, aantrekkelijke en veilige routes kan het gebruik van de fiets
voor inwoners van de westelijke wijken
een stuk aantrekkelijker worden gemaakt.

De Bilserbaan als fietsstraat

Dit type fietsstraat ziet er smal uit, wat
de positie van de fiets ten opzichte van
de auto gevoelsmatig versterkt (langzaam
rijden). De rijloper van asfalt is slechts
drie meter breed. Aan weerszijden daarvan komen rabatstroken, die zijn nodig
om te kunnen uitwijken. Voor auto’s
wordt in de hele straat eenrichtingsverkeer ingevoerd (nu is dat slechts gedeeltelijk het geval en rijden ze elkaar klem).
De schakel waar het in dit project om
Het is meteen duidelijk dat op die smalle
gaat ligt tussen de rotonde in de Nobelrijbaan niet meer kan worden geparlaan en het kruispunt met verkeerslichten keerd. Om te voldoen aan de parkeerbij de Bilserbaan. De Gentelaan aan de
vraag van bewoners wordt het trottoir
ene kant van de rotonde is de fietsroute
aan de rechterkant wat verbreed en kodoor Malpertuis en naar de Malbergsinmen daarin enkele parkeerhavens. Voor
gel. Bij de rotonde kan relatief veilig wor- de bewoners is het opener straatbeeld
den overgestoken, maar om in de wijk
met hier en daar een brede stoep een
Brusselsepoort te komen is het nodig om vooruitgang. Wel is invoering van verguneen nieuw fietspad aan te leggen naar de
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ninghouders- of combiparkeren nodig
(aan de nummerborden van de vele auto’s die nu op de rijbaan staan, valt onmiddellijk op dat een bijzonder groot
aantal geparkeerde auto’s niet verbonden
is met woningen in de straat).
Uitvoering van dit project kan in 2012
plaatsvinden. Dan wordt ook een ander
onderdeel van de route Malberg het
stadscentrum aangepakt: tweerichtingsverkeer in de Brusselsestraat. Hoewel
beide projecten substantiële verbeteringen voor allerlei fietsverplaatsingen tot
stand brengen, kun je na afronding niet
stellen dat fietsers tussen Malberg en het
centrum beschikken over een magnifique
fietsroute. Voor het completeren van de
hoogwaardige route moeten nog projecten worden ontwikkeld en financiering
gevonden.
Laurent Theunissen

Fietsroutes door de wijk

Column

Onze buurtkat
Lieve buurtkat,
Veel mensen in onze buurt kennen jou. Je
sluipt hier al jarenlang rond op zoek naar
eten en drinken, maar vooral op zoek
naar wat liefde, aandacht en geborgenheid. Een vriendelijk woordje, even bij jou
stil blijven staan, jou even aaien en je
bent tevreden. Als het weer het toelaat,
lig je zo maar op de vensterbank in mijn
tuin te genieten van het zonnetje . Maar
evengoed ook op andere vensterbanken
in andere tuinen en in andere straten hier
in de buurt. De stam van mijn bremstruik
is jouw krabpaal, de bak met regenwater
jouw drinkbak. Het heeft in je poezenleven niet bepaald meegezeten. Het zal je
maar overkomen, dat je
altijd een heel
weitje tot je
beschikking
had, waar je
kon slapen,
sluipen, eten
en poepen en
waar je met
veel of zonder
lawaai in zwoele nachten de
liefde kon bedrijven en
waar dan plotseling van de
een op de andere dag, zonder jouw
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instemming een hoog hek omheen wordt
gezet. Waar werklui jouw territorium
innemen, er met graafmachines in boren
en met nog veel meer lawaaiapparaten
jouw rust verstoren! Het gaat er vreemd
aan toe in deze mensenwereld, waar jij
toch echt dacht , de oudste rechten te
hebben...
En of dit alles nog niet genoeg zou zijn,
ook de nachten moet je tegenwoordig in
de open lucht doorbrengen. De tijd dat
je achter je vriendje aan door een kelderluik naar binnen kon glippen, is helaas
voor jou voorbij. De bewoners van het
huis met de kelder hadden geen kat meer
en sloten het luik en jij stond ervoor en
je keek ernaar en je probeerde met je
pootjes het slot onklaar te maken. Helaas, weer ondervond je, hoe zaken
zich plotseling tegen je kunnen keren!
Het lukte je niet meer om binnen te komen. Je veilige schuilplaats was een onneembare vesting geworden en je werd
van huisdier, zwerfkat, maar wel eentje
die de kunst verstaat om zich te redden
en die zich weet te handhaven. Sindsdien
woon je nergens en overal. Sindsdien
krijg je eten van niemand en van iedereen. Waar je ooit misschien één baasje
hebt gehad, heb je er nu vele. Van heinde
en verre zetten lieve dierenvrienden
brokjes en water voor je neer en je ziet
er met je dikke oranjebruine vacht niet
uit als een kat, die ook maar iets tekort
komt. Je bent in de verste verte geen
zielepoot geworden. Als ik uit de bus
stap op het Emmaplein, kom je naast me
lopen, niet achter mij of vóór me uit,
maar je vergezelt mij in mijn eigen tempo:
een trouwe paladijn! Je kijkt naar me op
en miauwt zachtjes als ik tegen je praat.
Je begeleidt me tot aan de voordeur en
steeds opnieuw weer verbaas ik mij erover, dat jij je kans niet benut om mee
naar binnen te glippen, maar…. je kent je
plaats. Als de deur in het slot valt, loop je
verder… of terug om weer een volgende buurtbewoner een stukje te vergezellen. Je maakt geenszins de indruk dat jij
je eenzaam of ongelukkig voelt. Soms zie
ik je een hele tijd niet. Ik informeer dan
bij mijn buurtgenoten en wat zijn we opgelucht , als we je na kortere of langere
tijd weer voorbij zien schrijden.
Jij, lieve trouwe poes, ik weet nog steeds
niet of je een kat of een kater bent, maar
dat doet er ook niet toe, jij draagt op
jouw manier bij aan de vreugde in de
buurt. Door je belangstelling en je aanhankelijkheid ben je voor ons, bewoners,
die zo vaak onverschillig en ongeïnteresseerd aan elkaar voorbijlopen, een voorbeeld hoe het ook kan zijn
en……………. daar ben ik je oprecht
dankbaar voor!

Ria Vernooij-Nelissen

Verslag van de BOC
Eindelijk weer eens een stukje over de
Boc: de bewoners overleg commissie.
Wij als Boc hebben samen met Woonpunt het plan opgevat om alle nieuwe
bewoners te verwelkomen met een kleinig heid en de nodige info over de buurt.
Er wordt hun verteld dat er een Boc is
die in aktie komt als men problemen
heeft met Woonpunt, waar men zelf niet
uit komt.
Eerst zelf contact opnemen met Woonpunt en het probleem proberen te regelen. Lukt dit niet, dan komt de Boc in
aktie.
Ook vertellen we de nieuwe buurtbewoners dat we een buurtplatform hebben
dat de belangen behartigt van de hele
wijk Brusselsepoort.
Ook hierin zitten alle bestuursleden van
de Boc.
Verschillende mensen van de Boc zitten
ook nog in het wijkteam en 1 persoon in
de vergaderingen met de gemeente over
het Maaskruisend verkeer.
Met het wijkteam wordt 3 x per jaar
overleg gepleegd met gemeente, politie,
handhaving enz.
Zoals u ziet proberen wij en het buurtplatform veel voor de buurt te doen om
de wijk leefbaar, schoon en veilig te houden.
Ook u kunt hier aan meehelpen door
bijvoorbeeld afval, hondenpoep e.d. in de
hiervoor bestemde afvalbakken te doen,
vooral op plekken waar de kinderen spelen en voetballen.
‘t Lijkt me niet zo leuk voor kinderen en
ouders als ze onder de hondenpoep
thuiskomen.
Kijk ook eens af en toe in de brandgang,
of de heg niet te lang is. Dit is vooral lastig voor mensen die wel gebruik maken
van de brandgang vooral als het regent;
dan is men tegelijk kletsnat. Alvast bedankt hiervoor.
Aangezien er ook steeds meer criminaliteit en drug handel hier voorkomt, zijn
de brandgangen daar ideaal voor. Probeer daarom alleen al hiervoor de
brandgangpoorten dicht te doen.
Dit zijn allemaal kleine punten waardoor
we onze buurt veilig, schoon en plezierig
kunnen houden.
Alleen lukt ons dit niet maar met zijn allen hopen we van wel.
O ja, voor de jeugd zal er aan de Lucassingel ook nog een voetbalkooi gebouwd
worden.
Zoals u ziet, proberen we onze wijk onder de aandacht van gemeente, Woonpunt enz te houden

om de wijk zo leefbaar en vooral ZO
VEILIG MOGELIJK TE HOUDEN.
Met de inzet van ons allen lukt dat
Wij wensen ieder een fijne en zonnige
zomer.

Boc Brusselsepoort., W. Schlösser

Tintelfrisse rubbergeur
Dit is het derde
en laatste stukje
over mijn strijd
tegen de rubberlucht die in onze
buurt hangt. Ik ga
de strijdbijl begraven: ik ben
murw van ambtelijk jargon en die
deprimerende
geur van smeulende autobanden. In plaats van
de ramen hermetisch gesloten te
houden, snuif ik
de geur tegenwoordig extra diep in. Dat
zou de milieuambtenaar van de Provincie
ook eens moeten doen.

Meld uw overlast van de rubberstank!
Dat kan via de website
(www.limburg.nl -> e-loket -> Bezwaar en klacht indienen -> Milieuklacht indienen)
of telefonisch: 043 - 361 70 70.
En weet: elke klacht telt, ook als
dezelfde persoon op 1 dag meerdere klachten indient!

De financiën van buurtplatform Brusselsepoort

Ieder jaar voor 31 maart wordt door de
penningmeester van het buurtplatform
Brusselsepoort, Louise van Bronswijk,
verantwoording afgelegd aan de gemeente over de besteding van de subsidie. Het
kasbankboek, waarin van dag tot dag alle
inkomsten en uitgaven worden genoteerd
evenals alle bonnetjes gaan ter controle
naar het buurtgericht werken van de gemeente. De uitgaven worden nog eens
per begroot onderdeel verantwoord.
Het buurtplatform Brusselsepoort heeft
Ach, u raadt het al: mijn klacht en verin 2011, € 10.000 subsidie van de gezoek werden afgewezen. Hoewel de mimeente gekregen. Een deel van dit geld
lieulijn eigenlijk bedoeld was voor
bedrijven om milieuproblemen te melden, gaat naar de Ravelijn voor de bewonerszo stond in de brief, mogen ook burgers vereniging. De rest van het geld, € 7600,
is besteed aan het maken van het buurtdaar klagen over milieuproblemen. Maar
dat moet dan wel a.u.b. wel zo geruisloos blad, de website van het buurtplatform
Brusselsepoort, de diverse straatfeesten,
mogelijk. Dus via internet graag. En nee,
de nieuwjaarsreceptie en de vergaderinhet opsparen van klachten, zoals ik uit
gen van het buurtplatform.
tijdgebrek altijd doe, mag niet, ondanks
Daarnaast hebben we in 2011 ook nog
de vermelding in de brief dat mijn klachgeld gekregen uit de Vogelaarbudgetten,
ten over de rubbergeur eigenlijk geen
dit zijn gelden die gereserveerd zijn voor
urgent karakter hebben, omdat het prowijken met speciale problemen, zoals
bleem al langer bekend is.
Doe er dan wat aan, riep ik uit toen ik de bijvoorbeeld de studentenoverlast in onbrief las. Vervolgens opende ik alle ramen ze wijk. Met dit geld is de Kick-Off van
het feest met de studenten op het Orleen deuren van mijn huis en inhaleerde
ansplein georganiseerd, de film op het
heel, heel diep die vertrouwde rubberOrleansplein en de aanleg van speelvoorgeur. Mijn lijf tintelde en ik werd er heel
zieningen zoals die aan de Antoon van
rustig van.
Elenstraat.
Sander Bisscheroux
Louise van Bronswijk,, penningmeester
Brusselsepoort / Ravelijn
In mijn vorige stukje liet ik u weten dat ik
over 2010 in totaal 16 klachten heb ingediend over de rubbergeur en dat er maar
8 geregistreerd bleken. Mijn vertrouwen
in de telefoondienst van het meldpunt
Milieuoverlast is daardoor bevroren. Ik
diende daarom een klacht in bij de provincie en vroeg tevens om begrip om
maar liefst 15 klachten uit 2011 te mogen
melden via diezelfde brief.
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Speeltuin Antoon van
Elenstraat is terug!!
Goed nieuws over de speeltuin aan de
Antoon van Elenstraat. Na constructief
overleg tussen het buurtplatform, de bewoners van de Antoon van Elenstraat en
de gemeente, is de speeltuin terug!! De
toestellen zijn al geplaatst en worden al
druk gebruikt. Nu wordt gestart met het
aanleggen van de valdempende ondergrond van rubber tegels. Ook de stoeptegels en het hekwerk worden nog
hersteld.
Naar verwachting wordt de speeltuin het
eerste weekend van juni feestelijk geopend. Let op de website
www.brusselsepoort.org, daar komt te
staan wanneer de precieze opening
plaatsvindt en hoe het feestprogramma er
uit gaat zien.

Louise van Bronswijk

Nieuws van basisschool
St. Oda

Ja! Een nieuwe lente…De natuur ontwaakt en ook wij mensen gaan volop
naar buiten. Wat zijn de weergoden ons
al goed gezind geweest. Het goede weer
zorgt bij iedereen voor vrolijkheid en
energie.

De voorbereidingen voor dit fantastische
muziekspektakel zijn inmiddels van start
gegaan. Iedere groep heeft een optreden
bedacht en hiervoor eventuele vakdocenten benaderd, de muziek- en kledingkeuze is gemaakt en zowel de kinderen als de
leden van harmonie zijn volop aan het
oefenen. Daarnaast gaan we aan de slag
tijdens de lessen handvaardigheid met de
attributen en decors.
Kortom, we zijn hard bezig er weer een
spetterende voorstelling van te maken en
we zijn ervan overtuigd dat u er geen
spijt van zult hebben als u komt kijken.

Iedereen is van harte welkom op zondag
3 juni a.s. in het Theater aan het Vrijthof
om 14.00 uur. Toegangskaarten zijn vanaf
half april zowel op school als bij de balie
van het Theater aan het Vrijthof verkrijgbaar voor €8,-.
Energie die wij goed kunnen gebruiken
voor onze grootse happening op zon- U komt toch ook?
dag 3 juni a.s. Dan zullen we namelijk in
Aanmeldingen
het Theater aan het Vrijthof om 14.00
uur ons achtste muziekspektakel houden- Wordt uw kind binnenkort vier jaar of
zoekt u een andere school voor uw kind?
met als thema “Reizen”!
Dan zou dit bericht voor u wel eens van
belang kunnen zijn, want ook uw kind is
Alle grote en kleine kinderen van basisschool St. Oda en de andere partners van van harte welkom op basischool St. Oda!
het Kindcentrum Oda zullen dansen,
Ons mooi, fris en kleurrijk vernieuwde
zingen en toneelspelen onder muzikale
begeleiding van de Koninklijke Harmonie gebouw, waarin wij voor de kinderen een
prettige en veilige leeromgeving creëren,
Maastricht.
zal u en uw kind zeker aanspreken. Kom
gerust langs voor een rondleiding of een
En juist in het gegeven “Kindcentrum”
bezoek aan een groep en u zult onze kinligt het verschil met de vorige edities.
deren aan het werk zien in de stamgroepNiet alleen basisschool St. Oda, maar
lokalen en op de leerpleinen, zelfstandig
ook de andere kindpartners nl. peuterof onder begeleiding van de leerkracht.
speelzaal Lambiek, BSO Pinokkio en de
dagarrangementen van MosaLira zullen
acte de presence geven.
5

U kunt de zeer recente methodes inzien
en de moderne kinderlaptops uitproberen.
We hebben een inpandige gymzaal, waardoor er geen tijd verloren gaat aan het
wandelen naar de gymzaal en terug. We
hebben een vakleerkracht handvaardigheid die de prachtigste werkstukken
maakt met onze leerlingen.
We maken voor onze technieklessengebruik van de nieuwste techniektorens en
bieden onze leerlingen naast de hoofdvakken rekenen, taal en lezen tal van creatieve lessen aan in ons zgn
“cultuurcaroussel “
Onze school maakt deel uit van Kindcentrum Oda waar ook peuterspeelzaalLambiek en BSO Pinokkio onder vallen. Zo
bieden wij u een doorlopend aanbod van
onderwijs en opvang aan voor kinderen
van 2 tot 12 jaar.
Neemt u alvast eens een kijkje op
www.oda-bs.nl of maak een afspraak om
langs te komen via directie@oda-bs.nl.
Uiteraard kunt u ook gewoon bellen op
nummer 043-3430970 en we geven u
met alle plezier meer informatie over
onze school en het gehele Kindcentrum
Oda.

Het team

Buurtbewoners actief
in Hoge Fronten

Het was een prachtige zaterdag, 28 januari, vlak voor de elfstedenkoorts losbrak.
Met 18 (voornamelijk buurt-)bewoners
hebben we in de Hoge Fronten gewerkt.
Jong en oud werkten eendrachtig samen,
velden dode iepen en vonden judasoren
en knaaggangen van wilgenhoutrupsen. En
passant produceerden we een mooie partij speelhout voor het nieuwe kleuterplein van basisschool De Perroen (De

Heeg). Hout dat overigens een paar dagen later gestolen is… En toch kijken we
terug op een zeer geslaagde dag: een
heerlijke buurtwerkdag met een lekker
zonnetje, stookhout voor verschillende
buurtbewoners en het Landhuis en de
ingang Zakstraat Noord is weer toonbaar! Dank jullie wel allemaal. Tijdens de

Mama,
ik liep onder ons huis

Tijdens de kerstvakantie organiseerde het
buurtcomité in samenwerking met Stichting Maastricht Vestingstad een rondleiding in de Linie van Dumoulin. Vergezeld
van ouders trokken kinderen uit onze
Er is nog een publieke excursie ge- buurt 2 dagen achter elkaar richting Capland in de Hoge Fronten: Iedereen bergerweg. Daar aangekomen werden ze
is uitgenodigd! Start bij Statensingel verwelkomd door dhr. T. Provaas en dhr.
H. Beckers. Na een korte geschiedkundi138. Zo 1 juli 10.00- 12.00
ge inleiding over het hoe en waarom van
Muurhagedissenexcursie
de vestingwerken, die ze wel als slee- /
speel- en wandelgebied kenden, trokken
ze erop uit. De volwassenen droegen de
benzinelampen en als een lange stoet
dwergen verdwenen ze onder de grond.
Het gezelschap zocht zich een weg door
bastions en verbindingsgangen hoorde
verhalen over luistergangen en dynamiet
dat tot ontploffing zou worden gebracht
en vervolgde de route trap op trap af.
Soms kwamen ze weer boven de grond
in een droge gracht om van daaruit de
vesting te bekijken. Ze zagen schiet- en
rookgaten, vreemd genoeg gericht naar
de stadse kant toe. De meeste kinderen
hadden geen problemen met de smalle en
lage gangen en op plekken hobbelige ondergrond. Dat was niet altijd even gemakkelijk lopen. Maar het was meer dan de
moeite waard. Wie kan immers zeggen
dat hij onder de kelder van zijn eigen huis
heeft gelopen. Bent u meer geïnteresUtgebreidere informatie op:
http://www.cnme.nl/nl/activiteitenagenda/ seerd in vestingwerken loop dan eens
even binnen in de Helpoort of kijk op
onze website
Peter Alblas en Cridi Frissen, CNME
http://www.maastrichtvestingstad.nl/
Nationale Natuurwerkdag in november
waren er ook al zo'n 10 buurtbewoners
aanwezig. Kunnen we al van een beginnende traditie spreken?

Koos Consten
Voorzitter Stichting Maastricht Vestingstad
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Zes vragen
aan een buurtplatform
De redactie wil
graag een aantal
buurtplatforms
benaderen en enkele vragen voorleggen. Het zijn
steeds dezelfde
vragen. Dan ontdekken we mogelijk
overeenkomsten,
maar in elk geval
dat we van elkaar
kunnen leren.
We beginnen met
ons eigen buurtplatform Brusselsepoort. De heer Dirk Tempelaar,
voorzitter/secretaris, beantwoordt de
vragen.

1. Hoe is het bestuur samengesteld?

Officieel hebben we een heel groot bestuur, met daarin zo'n 25 actieve buurtbewoners. Dat komt door de
ontstaansgeschiedenis van ons Buurtplatform: wij wilden er graag een vereniging
van maken, de gemeente gaf de voorkeur
aan de vorm van een stichting. Om iedereen tevreden te stellen, hebben we toen
een stichting opgericht en alle actieve
buurtbewoners als bestuurslid benoemd.
De lijnen van de dagelijkse gang van zaken
worden natuurlijk uitgezet door een kleiner bestuur, momenteel bestaande uit
Louise van Bronswijk en ondergetekende.
Daaromheen zijn een vijftiental buurtbewoners actief in allerlei werkgroepen,
zoals de redactie,BrusselsePoortWest en
Ravelijn.

2. Welke problemen kent deze
wijk?

Het eerste: Het aspect van het grote
aantal studenten en het grote verschil
tussen hun levensstijl en die van de andere buurtbewoners. Dat geldt heel sterk
voor de omgeving van het Orleansplein.
Een ander punt: het plan van de gemeente inzake de herinrichting van de
Noorderbrug en de verplaatsing van de
afrit richting de huidige GAMMA. Op de
Fort Willemweg en in het verlengde
daarvan, de Fagotstraat/Nobellaan zal dat
veel extra verkeersdrukte geven met alle
bijbehorende problemen.
Ten derde is er het probleem van de
drugsrunners, die erg actief zijn op een
aantal plaatsen in de wijk.

3. Welke oplossingen zijn bedacht?

De rol van een buurtplatform is primair
er één van praten
en overleg. Wij
proberen met de
gemeente te brainstormen welke
richting we moeten
uitgaan. Slechts af
en toe kan een
buurtplatform zelf
'handelend optreden'. Voorbeelden
daarvan zijn de inrichting van een
aantal nieuwe of
vernieuwde speelvoorzieningen verspreid door de hele
wijk, mogelijk gemaakt door Vogelaargelden, en de activiteiten club van
mensen die al een paar jaar zich inzetten
om een betere verstandhouding te creëren tussen studenten en wijkbewoners.
Daaruit is de Kick-off op het Orleansplein, gehouden op 10 juni 2010 voortgekomen, en dat zal op 10 mei aanstaande
een vervolg krijgen in de vorm van het
Brusselslookfestival.

6. Waarop is het platform trots?

Het buurtblad is een bijzondere prestatie.
Het is het letterlijk en figuurlijk het visitekaartje van de wijk. De keuze van de redactie om de inhoud niet te verstoren
met reclame, en de kwaliteit van de vaste
correspondenten, maken het tot een
mooi geheel. Dat geldt ook voor de website, zij het dat die nog wat meer tijd nodig heeft om zich echt te bewijzen.

Willemien Schouten

Wijkagent Spronken stelt
zich voor
De Wijkagent

Hallo, mijn naam is Patrick Spronken en
ik ben sinds kort waarnemend wijkagent,
in de wijken, Brusselsepoort, Boschpoort
en Bosscherveld. Ik werk vanaf het politiebureau gelegen aan de Parallelweg te
Maastricht. Daarnaast ben ik ook actief in
de wijken Mariaberg, Trichterveld en alle
waterwegen van Eijsden tot Born. Zoals u
ziet een behoorlijk groot gebied waarop
ik mijn aandacht richt.

Taken Wijkagent

Als wijkagent houd ik mij onder andere
bezig met de aanpak van criminaliteit
(inbraken/diefstallen), jeugdproblematiek,
4. Wat hoopt het platform te
handhaven van de openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en surveilbereiken in de toekomst?
lance in de wijk. Daarnaast onderhoud ik
Vooral door de besluitvorming door de
contact met de bewoners in de wijk,
gemeente elke keer weer een duwtje te
geven in een richting die voor ons belang- maar onder andere ook met de gemeente, de woningbouwvereniging, hulpverlerijk is. Door zo goed mogelijk de overlastproblemen die er zijn, zoals die van de ningsinstanties, maatschappelijk werk etc.
Het belangrijkste gereedschap van de
drugsrunners, door politiehandhaving te
wijkagent is informatie. Informatie die u
verhelpen.
als burger kunt geven. U kunt ook met
vragen over veiligheid in uw woonomge5. Is er voldoende geld en is er
ving bij mij terecht. Maar ook uw eigen
voldoende steun van de geideeën en initiatieven zijn zeer waardevol.
meente?
Wat het tweede punt betreft: daarop is
het antwoord volmondig ja. De gemeente
is heel actief in de ondersteuning van het
platform. Het Bureau Buurtgericht Werken vervult daarin een voorbeeldfunctie,
is uiterst coöperatief.
Wat het geld betreft: meer geld is altijd
goed te besteden, kunnen we nog meer
van onze wensen realiseren. Tegelijkertijd
moeten we zo reëel zijn dat nu de gemeente zo fors moet bezuinigingen, ook
aan ons gevraagd wordt zorgvuldig prioriteiten te stellen.

Samen verantwoordelijk

Als wijkagent ben ik natuurlijk niet in mijn
ééntje verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid van uw wijk. Dat
bent u vooral zelf, als inwoner van uw
wijk. Als er veiligheidsproblemen worden
gesignaleerd, dan worden ze door de politie aangepakt. Maar daar hebben wij als
politie wel de hulp nodig van de bewoners, gemeente of andere partners. De
wijkagent is niet de enige agent in uw
wijk. Samen met de overige medewerkers van het politiebureau, en met bijvoorbeeld de recherche, werken wij aan
veiligheid en leefbaarheid in uw wijk.

Contact met de wijkagent

Als u contact met mij wilt kan dat via het
bekende 0900 - 8844 nummer
Ik wil dan ook afsluiten met de
woorden"Samenwerking is de sleutel tot
het succes".
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St. Lambertuskerk
In beginsel gaat alles volgens planning:
. de fundering van beide torens is
nagenoeg gereed
. casco kerk (buitenkant dus) is medio dit jaar in z'n geheel gereed,
inclusief de restauratie van de glasin-loodramen
. casco kelder is in mei klaar.

Ook dit heeft te maken, net als wat betreft het afzien van een ondergrondse
parkeergarage, met de verslechterde economie en de financiële positie van Servatius.

Gerard Bleichrodt

Monument landing
prins Bernard

Daarna kan aan het interieur begonnen
worden. Maar daar wordt vooralsnog
mee gewacht totdat er definitief huurders
gevonden zijn, zowel voor het kantoorgedeelte in de zijbeuken als voor het publieke gedeelte (schip van de kerk alsmede
de absis). Onderhandelingen zijn gaande,
maar het is duidelijk - gezien de momenteel slechte economische situatie - dat
een definitief resultaat mogelijk nog enige (of langere) tijd op zich zal laten
wachten. Dat zou jammer zijn, maar het
is niet anders. Maar het kan ook zo zijn
dat er plotseling huurders/exploitant
worden gevonden. Wonderen zijn tenslotte de wereld nog niet uit! Overigens
Tijdens het verloop van de Tweede Westelt Servatius zelf dat zij positieve verwachtingen heeft t.a.v. de huidige onder- reldoorlog, van 1940 tot 1945, is er op
de Bilserbaan een plan ontstaan om een
handelingen met diverse partijen.
buurtvereniging op te richten.
Het parkeren van auto's
Dit is dan ook gelukt en de heer van den
Het ondergronds parkeren is niet meer
Heuvel werd de voorzitter van deze club.
aan de orde naar het schijnt. Te duur.
Er werden diverse activiteiten georganiHet wordt nu bovengronds parkeren.
Dat betekent dat de ruimte rond de kerk seerd, waarvan ik er een aantal zal omschrijven. In de buurt van pand Bilserbaan
gebruikt zal worden voor het parkeren
64, waar de familie Nordhausen woonde,
van auto's. Dat heeft de nodige consewerd op straat een klein podium opgequenties voor het aanzicht van het gebouw en de ruimte er omheen en dit dus richt. De zoon Ferrie Nordhausen kon
prachtig harmonica spelen en samen met
met name in esthetische zin.
Bovendien zal ook de parkeerdruk moge- nog enkele andere muzikanten werd er
een heel gezellige avond georganiseerd
lijk toenemen in de omliggende straten
met name bij uitvoeringen in het publie- waar de mensen samen op straat konden
ke gedeelte van het gebouw. Dat kan lei- dansen.
In de grote wei achter de boerderij van
den tot parkeeroverlast. Tenslotte zal
Willems, waar nu de bloemisterij "bij 't
het geconcentreerd parkeren rond de
Boerderijke" is gevestigd, werden voor
kerk zeker leiden tot een verhoging van
de kinderen van de Bilserbaan spelletjes
luchtvervuiling/fijnstofgehalte voor de
en sportwedstrijden georganiseerd. Na
direct omwonenden van de kerk.
afloop werden er voor de jongens en
Als Buurtplatform zullen we ons over
deze problematiek laten voorlichten en
over de consequenties ervan onze gedachten laten gaan. En kijken of er wellicht andere oplossingen mogelijk zijn om
voornoemde bezwaren zoveel mogelijk
te beperken.

Patronaatsgebouw aan de Victor
de Stuersstraat

Ook de plannen tot het inrichten ervan
tot appartementencomplex zijn gewijzigd
qua opzet als qua tijdstip van realisering.
Mogelijk wordt de opzet eenvoudiger als
in eerste instantie was gedacht en zal met
de realisering ervan pas later worden
begonnen dan eerst was gepland, mogelijk vele jaren later.
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meisjes leuke prijzen geregeld, waaraan
leuke herinneringen zijn overgehouden.
In de bovenzaal aan de Victor de Stuersstraat werd een sinderklaasfeest gehouden, eveneens voor de jongens en
meisjes van de Bilserbaan en iedereen
moest bij de Sint komen en daar werd
hem of haar verteld over over diverse
zaken die in het boek van de Sint stonden. Natuurlijk was er voor elk kind een
geschenk.
Toen Maastricht op 14
september werd bevrijd,
was er enige dagen later
op 18 september een bijzondere gebeurtenis. Op
een stoppelveld in de
buurt van de Romeinsebaan achter de boerderij
van Vrancken, had prins
Bernard een geschikte
landingsplaats voor zijn
eenmotorig vliegtuigje
gevonden. Dat was voor
het eerst dat iemand van
het Koninklijk Huis voet zette op een
klein stukje Nederland dat bevrijd was.
Voor deze gebeurtenis had de gemeente
bedacht dat er een monument moest
komen. Maar voor de buurtvereniging
duurde de uitvoering van dit project veel
te lang en en er moest aandacht voor
komen. Dus werd tijdens de kinderoptocht met carnaval een paard met wagen
van boer Smeets aan de Oude Lanakerweg geregeld. Hierop werd een vliegtuigje geplaatst dat door enige kundige
vakmensen in elkaar werd getimmerd.
Hierop moest een plaatsvervanger van
prins Bernard plaats nemen en daarvoor
werd John Weijenberg van taxibedrijf
Weijenberg aan de Bilserbaan 21a uitgezocht. Achter de wagen werd een klein
karretje gehangen met een groot vraagteken erop en de tekst: waar blijft het beloofde monument?
Nou, dat monument is er inderdaad gekomen. Gaat u maar eens kijken aan de
Porseleinstraat, daar staat het.

Het zijn 5 grote legoblokken op elkaar
gestapeld met inscriptie, prachtig om te
zien. U moet wel goed opletten, u zou er
anders aan voorbij kunnen rijden.
Op de foto, die gemaakt is op het Kon.
Emmaplein, is op de achtergrond de
groente- en fruitwinkel van Thor-Klaasen
te zien.
Verder staan op de foto van links naar
rechts: de zoon van boer Smeets met zijn
paard, de kinderen van de Bilserbaan,
Brusselseweg, Orleansstraat, Orleansplein, Vict. De Stuersstraat en nog enige
zijstraten. Rechts van de wagen staan 4
leden van het bestuur: de heren Hameleers, Schellinx, Clemens en Jansson.
Van de kinderen op de wagen ken ik nog
wel enige namen: John en Jack Weijenberg, Jo en Frans Everaars, Jan Ummels,
John Bemer, Frans Clemens, Jan Muison,
Jules Vrancken, Henri Jansson, en enige
meisjes waarvan ik de naam nog meen te
weten: Pierret Duchateau, Annie Roevros, van de Veur, Herben en nog vele
anderen. Deze kinderen zijn nu senioren
en misschien wel opa en oma. Dit om te
laten weten dat boven omschreven verhaal wel heel lang geleden is.

Henri Jansson

Plan
Maaskruisend Verkeer:
de volgende aflevering
De eerste fase in de besluitvorming nadert z'n voltooiing. Zoals in het buurtblad
van afgelopen najaar al aangegeven, is de
besluitvorming in twee fasen onderverdeeld. Of in de woorden van de gemeente: trechtering. De eerste trechter
bestond uit de keuze uit een aantal zeer
verschillende varianten: het oorspronkelijke structuurplan, maar ook de alternatieven ingebracht door bewoners van
betrokken buurten (varianten Pepels en
Ulrich). Uiteindelijk is de keus op het
oorspronkelijke structuurplan gevallen:
geen mooi plan voor onze wijk, maar objectief gezien waren de alternatieven minder goed, met veel extra overlast voor
andere wijken. De uitwerking van de variantkeuze heeft nu de vorm gekregen van
een ontwerpbestemmingsplan, dat vanaf
24 februari ter inzage ligt. Het is ook op
internet te raadplegen, en voor bewoners
die ermee te maken gaan krijgen, is dit
zeker de moeite waard.
Hieronder staan een aantal interessante
links naar websites van de gemeente. De
links hebben uiterst lange namen: probeer ze liever niet over te typen. Als het
buurtblad op onze nieuwe website staat,

is het handiger daar de links
op te sporen en ze door te
klikken. Alternatief: ga naar
de website van de gemeente
(www.maastricht.nl), en
zoek op de term 'Noorderbrug'. Want ja, het is weer
die oude naam waar de plannen op zijn te vinden, niet
de nieuwe term van Maaskruisend verkeer. Schrik niet
als je het Ontwerpbestemmingsplan vindt: het is een
erg juridisch document, erger nog, het zijn zo'n 50 documenten die tezamen een
ontoegankelijk brij van informatie vormen: Ontwerpbestemmingsplan Noorderbrug
en omgeving en ontwerpbesluit hogere waarden
(http://www.maastricht.nl/web/Ho
me/Bericht-uit-Maastricht/Berichtuit-Maastricht/B_U_Mtonenop/Ontwerpbestemmingspla
n-Noorderbrug-e.o.-en-ontwerpbesluit-hogere-waarden.htm)

Tenzij je juridisch geschoold
bent, en een zienswijze hebt
ingestuurd (6-weken termijn
sluit begin april), zijn de bijlagen veel interessanter dan de hoofddocumenten. Twee van de bijlagen hebben
we in ons overleg met de gemeente uitvoerig besproken, beide rapporten van
het verkeerskundige bureau Goudappel
Coffeng. De eerste gaat over de gevolgen
voor de luchtkwaliteit: Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noorderbrug
en omstreken

Kinderdagverblijf. Maar zie ook Bijlage 4:
waar de resultaten op huisniveau (voor
de huizen die als 'waarneempunt' functioneren) worden gepresenteerd: mogelijk
dat uw huis ertussen zit.

Vervolgoverleg

Het vervolgoverleg met de gemeente (de
tweede fase van de trechtering) richt zich
(http://ruimtelijkeplannen.maastricht.nl/0872440A nu op twee zaken. In de eerste plaats:
hoe kunnen we gevolgen die blijken uit
-368D-4085-96F345F48C166502/tb_NL.IMRO.0935.bpNoorderbr deze twee rapporten verbeteren, wanneer de uitkomsten nu als onacceptabel
ugeo-ow01_sepbijlage11.pdf).
In dat rapport is vooral paragraaf 4.4, blz. worden beschouwd. Dat zal allerlei extra
maatregelen vergen, zowel om geluids24 van belang. Dat gaat over wat de gemeente noemt de 'gevoelige bestemmin- overlast te verminderen, als om de vergen': de school de Sprong en het medisch keersdoorstroom te verbeteren, en zo te
voorkomen dat de wijk met stilstaande,
Kinderdagverblijf, gelegen aan de Fort
vervuilende files van auto's te maken
Willemweg / Frans van der Laarplein.
krijgt.
Voor de gemeente ligt de gevoeligheid
De tweede zaak is proberen een beeld te
van deze twee plekken in het feit dat er
jonge kinderen verblijven, voor ons omkrijgen over hoe goed de modelvoorspeldat de uitkomsten voor deze twee plaat- lingen zijn in de twee rapporten. Want
sen voorbeeld staan voor de uitkomsten alle genoemde getallen zijn natuurlijk modelvoorspellingen, en geen metingen. Die
op andere plekken in onze wijk. Het anmodelvoorspellingen zijn erg afhankelijk
dere rapport gaat in op de gevolgen van
de plannen qua lawaaioverlast: Akoestisch van het model waarop ze zijn gebaseerd,
en de veronderstellingen waarmee het
onderzoek Bestemmingsplan Noordermodel gevoed wordt. Hoe reëel zijn die,
brug en omstreken,
(http://ruimtelijkeplannen.maastricht.nl/0872440A en indien dat niet het geval is, kunnen we
-368D-4085-96F3wel reëler krijgen om zo betere voor45F48C166502/tb_NL.IMRO.0935.bpNoorderbr spellingen te krijgen. Ook dit zal een beugeo-ow01_sepbijlage9.pdf).
langrijk overlegpunt zijn met de gemeente
Ook daar is weer het onderdeel van het
in de komende maanden.
rapport over de 'gevoelige bestemmingen'
het meest interessant: paragraaf 4.2, blz.
Dirk Tempelaar
31: gevolgen voor de Sprong en medisch
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Erfprinsbastion

In deze rubriek behandelen we nu de
naam Erfprinsbastion. Wat betekent deze
naam en om wie gaat het? Om deze vragen te beantwoorden is een korte opfrissing van de vaderlandse geschiedenis
nodig. We moeten daarvoor terug naar
de tijd waarin Willem IV (1711 - 1751)
leefde.
In 1747 trokken Franse troepen ZeeuwsVlaanderen binnen. De inval door de
Fransen was een gevolg van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740 - 1748). Ons
land had de Pragmatieke Sanctie ondertekend waarmee de opvolging van Maria
Theresia werd verzekerd. Het voert te
ver om hierop uitvoeriger in te gaan,
maar het komt er in het kort op neer dat
een dochter de troon kon bestijgen. Zeer
traag voldeed ons land aan de verplichtingen die volgden uit de ondertekening.
Omdat Frankrijk de Republiek wilde
dwingen tot een afzonderlijke vrede met
Frankrijk, viel het Zeeuws-Vlaanderen
binnen. In het onmiddellijk bedreigde
Zeeland brak paniek uit. De burgerij en
het volk riepen om een Oranje. Hij zou
de buitenlandse dreiging wel kunnen keren. De keuze viel op prins Willem, die al

Kwalijk punt daarbij is dat het de politie
nog steeds niet lukt voldoende prioriteit
hieraan te geven.
stadhouder was in de
Zo heeft onze wijk nu weer wel een
noordelijke provincies. nieuwe wijkagent (zie elders in het buurtWillem IV werd al snel, blad), maar duidelijk is dat de wijkagent
binnen twee weken,
die taak moet uitvoeren naast zo veel
ook in Zeeland tot
andere taken, dat er maar uiterst beperkstadhouder uitgeroete 'wijktijd' resteert.
pen en niet lang daarna
volgden de overige ge- Desondanks blijft het advies om overlast
westen. In december
te blijven melden (zoals de nummerplaten
1747 werd het stadvan klanten en drugsrunners), via de behouderschap erfelijk
kende contacten (zie voorpagina van het
verklaard. Vandaar de
wijkblad). Prioriteit wordt vervelend gebenaming
noeg in toenemende mate bepaald door
erfprins.Ongeveer in
het aantal meldingen. Zolang we die speldezelfde tijd werd er
regel niet kunnen veranderen, is het slim
over vrede onderhanom dat spel maar mee te spelen.
deld. Niet lang daarna,
in oktober 1748, werd
Studentenbewoning
de Vrede van Aken
Een andere toenemende vorm van overgesloten en is erfprins
last komt voort uit de sterk toenemende
Willem IV één keer in
concentratie van studentenhuizen in onze
Maastricht geweest.
wijk, heel in het bijzonder Orleansplein,
Dat was in oktober
Franquinetstraat, en Jozef Holmannstraat.
1751. Zijn bezoek was
Daar waar andere studentensteden beleid
de aanleiding voor een
voeren om studentenhuizen zo gelijk moalgehele reorganisatie
gelijk over de stad te spreiden (zoals in
van het verdedigingsGroningen waar maximaal 15% van de
stelsel van de stad.
huizen in elke straat voor studentenbeVandaar de keus voor
woning mogen worden ingericht), heeft
de naam ErfprinsbastiMaastricht jaren terug elke sturing losgeon.
laten.
De uitkomsten daarvan zijn nu te zien: in
Volledigheidshalve
bovengenoemde straten ligt het aantal
dient vermeld te worstudentenhuizen ver boven de Groningse
den dat ook Maastricht
norm, zelfs ver boven de 50%. Met alle
bij deze oorlog was betrokken. Denk aan
kwalijke gevolgen die met een te eenzijdig
de slag bij Lafelt. (1747)
samengestelde bewoning gepaard gaan.

Willemien Schouten

Uit het wijkteam
In de wijkteamvergaderingen van afgelopen half jaar zijn een drietal 'grote onderwerpen' aan bod gekomen die hieronder
zullen worden besproken.

Overlast drugsrunners

Een onderwerp dat de laatste jaren permanent op de agenda staat, sinds het gemeentelijke beleid voor gedoogde
verkoop in de binnenstad is aangescherpt.
De overlast is daarmee deels naar de wijken buiten de singels verplaatst, waaronder onze wijk, maar ook een groot aantal
andere wijken. In onze wijk zijn het de
directe omgeving van de Lambertuskerk,
en de omgeving van het vroegere café d'n
Giebel, waar voortdurend grote aantallen
drugsrunners en hun klanten worden
geconstateerd.
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Omdat de gemeente juist nu bezig is een
nieuw woonbeleid vorm te geven, wordt
er druk gelobbyd om in dat nieuwe beleid
wel maatregelen in te voeren die mogelijk
maken om het verder 'omkatten' van gezinswoningen in studentenhuizen tegen te
gaan. Wordt hopelijk snel vervolgd met
een positieve wending.

Renovatie winkelcentrum
Brusselsepoort

Tenslotte ook nog een positief punt op
de agenda van het wijkteam, dat naar verwachting ook doorloopt naar toekomstige wijkteams. 'Ons' winkelcentrum heeft
een upgrade nodig, eentje die wordt aangegrepen om ook een uitbreiding te realiseren. Na de renovatie zal het zo'n 50%
groter zijn dan het nu is, deels door bestaande winkels meer ruimte te geven,
deels door de komst van nieuwe winkels.
De uitbreiding zal plaatsvinden in westelijke richting, richting voormalig GAK
gebouw.

En de belangrijkste wijziging betreft de
verandering van de hoofdingang: ook die
komt aan de westkant te liggen.
Wat de verkeersstromen naar en van het
winkelcentrum betreft, zal dat waarschijnlijk gunstig voor onze wijk uitpakken.
Overigens leek daar nog een verbeterpunt in de nu voorliggende plannen te
ontdekken: in de aanrijroute naar de
nieuwe parkeergarage zit een rare lus die
overbodig lijkt, en die inzet zal worden
van verder overleg met de gemeente.

voortuin van Han d' n Ierste met confetti
en slingers. Samen met Han d'n Ierste en
een delegatie van de Tempeleers werd in
de eerste voorjaarszon een "eelske gedronken". Kinderen werden op informele
wijze " gedecoreerd". Als slot werd gezamenlijk geoefend aan een ode die aan de
prins gebracht zou gaan worden.

Iedereen is tevreden en kan terugblikken
op een succesvolle bewonersactie. De
buurt is nu prinswaardig "Port des Princes".
Voor meer beeldmateriaal van alle activiIn de zijlijn van het overleg is ook gespro- teiten rond Prins Han d' n Ierste zie :
ken met een delegatie van bewoners van www.brusselsepoort.net
de flat aan het Mercatorplein, met als
oogmerk hoe ook zij in het werk van het Paul Zeegers
buurtplatform betrokken kunnen worden.

Dirk Tempelaar

Brusselsepoort wordt
Port des Princes
Onze wijk begint langzaam een Koninklijke status te krijgen. Wederom komt zijne
Koninklijke Hoogheid uit onze buurt.
Dit jaar weer uit de Pastoor Habetsstraat.
Nauwelijks 2 jaar na Prins Guy en een
jaar na Prins Maurice
Een droom van Han kwam uit…
Gelukkig lag er nog een draaiboek in de
kast. Binnen een week na het uitroepen
van Zijne Hoog- lustigheid lag er een oproep in de brievenbussen van de Pastoor
Habetsstraatbewoners om mee te helpen
om de straat een Prinselijk cachet te geven.
Op zaterdag 28 januari klokslag 10.00 uur
werd er massaal gehoor gegeven aan deze oproep.
Gewapend met ladders, tape, touw en
andere bruikbare hulpmiddelen werden
er door bewoners op diverse plekken
tegelijk wimpels, maskers, ballonnen en
slingers opgehangen aan lantaarnpalen en
bomen. Aan elke gevel prijkte de "Vastelaovendsdriekleur". Het roed, geel en
greun knalden in de bleke winterzon.
Vla van Hermans, smoothies van Vicky
en verse koffie van mevr. Schurgers zorgden voor een aangename sfeer bij de
werkzaamheden. Men genoot er zichtbaar van. De buurt blijkt een goede
kweekvijver voor stadsprinsen. Met een
compressor werden ballonnen opgeblazen terwijl er slingers werden opgehangen van lantaarnpaal naar lantaarnpaal. De
kinderen tuigden het masker op in de
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Kinderpagina
Ridders en kastelen

Voorjaarsbloemen

In de lessen van Alles in 1 komen verschillende projecten aan bod, zoals: dieren, mensen, Nederland, Europa enz.

We hebben met onze klas de
bloembakken op de speelplaats gevuld. Als het voorjaar wordt, zetten wij met
onze juf nieuwe plantjes in de
bakken. Enkele voorjaarplantjes zijn: tulpen, sneeuwklokjes, narcissen, hyacinten en
krokussen.
Wij deden kleine viooltjes in
de bakken. Dat ziet er mooi
uit. Als het zomer wordt,
komen er weer andere bloemen in de bakken.
We moeten de plantjes goed
verzorgen en elke week water geven.

In de afgelopen maanden hebben we van
alles geleerd over de middeleeuwen. De
middeleeuwen duurde van 500 tot 1500.
De mensen werden in de middeleeuwen
snel ziek.
De mensen in de middeleeuwen werden
niet zo oud, omdat ze geen medicijnen
hadden.
Ze moesten zich ook beschermen tegen
vijanden. In het kasteel waren dikke muren, omdat de kanonskogels er dan niet
doorkwamen.
Er waren veel veldslagen in de middeleeuwen. En ze vochten op leven en dood. Er
waren schildknapen die de ridders hielpen bij een gevecht of toernooi. Er waren
verschillende wapens op de wereld toen.

Gemaakt door: Ricardo, Glenn, Tim, Daniel, Ivo,
Damian, Wesley en Hajar.

Kleurplaat : viooltje
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Gemaakt door: Jordy, Dylano, Gianni, Denise, Bruna,
Maartje en Delano van groep 7 van juf Annelies en juf
Renée van SBO De Sprong.

