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Belangrijke telefoonnummers
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Drugsklachtenlijn politie 4006633
Klantenmeldpunt gemeente 3504000
                                        post@maastricht.nl
Maastr. buurtbeheerbedrijven bv 3430269
Groene Kruis 3690602

Van de redactie
We heten de bewoners aan de overkant van de
Brusselseweg van harte welkom als nieuwe lezers van
ons buurtblad. Voorlopig ontvangen zij eenmalig ons
contactblad.
De mensen in de August Flamentstraat, Bilserbaan,
Christiaan Sterckstraat, Clavareaustraat, Edmond
Jasparstraat, Fons Olterdissenstraat, Furniusstraat,
Laurent Polisstraat, Pastoor Delruellestraat, Sint
Lucassingel en Weustenraadstraat krijgen ons orgaan
in de brievenbus. Daarnaast ontvangen ook de bewo-
ners langs de randwegen, te weten: Brusselseweg (de
oneven nummers van de Fagotstraat tot de Bilser-
baan), Dr. Van Kleefstraat (de even nummers van de
Bilserbaan tot Via Regia), Via Regia (de even nummers
vanaf de Dr. van Kleefstraat tot aan de Nobellaan
m.i.v. de zogenaamde Sterflat en tenslotte Fagotstraat
(de oneven nummers) deze uitgave.
De bezorging van een deel van Brusselsepoort-west
was dit keer in handen van twee bewoners van de
Bilserbaan, de heren Brauers en Van der Staak. Zij
bezochten de laatste twee vergaderingen van het
buurtcomité "De Brusselsepoort-oost", dat verant-
woordelijk is voor dit blad.
U kunt zien dat we aan de zevende jaargang toe zijn.
In april 1999 zijn we met de uitgave van dit contact-
orgaan gestart. Tot dusverre kwam het 2x per jaar uit
en wel in april en oktober. Wilt u volledig bijgepraat
zijn over onze activiteiten dan kunt u op onze website
de inhoud van alle vorige bladen terugvinden: www.
Brusselsepoort-oost.org.

Het buurtcomité dat eerst buurtplatform of buurt-
commissie heette, bestaat al langer, nl. sedert 1990.
Het is ontstaan toen omwonenden van het voormalig
voetbalterrein van de vereniging Standaard aan de
Ravelijnstraat vraagtekens plaatsten bij het plan voor
de bouw van flats op dit voetbalveld. Er bleken nogal
wat haken en ogen aan dit voorstel te zijn, zodat een
actiegroep ontstond. Deze groepering werd steeds
meer gesprekspartner voor de gemeente, die vervol-
gens ook andere zaken bij die commissie aankaartte.
In 1999 werd het voorstel gelanceerd om een buurt-

blad uit te gaan geven. We vonden dat er te veel zaken
in de buurt speelden, waarvan we niet op de hoogte
waren, of waar we het fijne niet van wisten. Een
redactie van 5 mensen hield zich bezig met het schrij-
ven van artikelen en het verzamelen van kopij. Bewo-
ners binnen het blok Statensingel, Koningin
Emmaplein, Sint Annalaan, Via Regia, Dr. Van Kleef-
straat, Brusselseweg, Frans van der Laarstraat, Fort
Willemweg, Kastanjelaan, Cabergerweg ontvingen een
exemplaar. In een later stadium hebben we ervoor
gezorgd dat ook burgemeester, wethouders en
gemeenteraadsfracties dit kregen. Bovendien nog een
aantal belanghebbenden en belangstellenden.

Daar onze "problemen" ook de uwe zijn, ik noem
bijvoorbeeld; verkeer, sluipverkeer, herinrichting
straten, parkeren, grond- en luchtvervuiling, verontrei-
niging rond het milieuperron, bouwactiviteiten, speel-
gelegenheid en het onderhoud daarvan, overlast door
vandalisme, hangjongeren, drugshandel en gebruik,
onveiligheid, sociale contacten enz, zouden we het
toejuichen als bij de volgende vergadering in de
bovenzaal van Café 1900 aan het Orleansplein een
flink aantal belangstellenden in onze (uw) vergadering
aanwezig is en hopelijk worden in uw straten ook
mensen "buurtactief". Tot ziens op 10 mei om 20:00
uur.

Schapen in de Hoge Fronten
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Groen in de buurt
Onkruid
Enige jaren geleden heeft de werkgroep Woonomge-
ving van ons buurtcomité het initiatief genomen om een
jaarlijkse "onkruidverwijderdag" in te stellen in mei. De
bedoeling was om met zo veel mogelijk buurtbewoners
op die dag samen aan de slag te gaan om het onkruid
van de stoepen te verwijderen.  Naast het
gezelligheidsaspect  probeerden we zo het wegspuiten
van het onkruid met gif door de gemeente tegen te
gaan omdat het veiliger is voor kinderen, honden en
het grondwater minder verontreinigd wordt.
De gemeente ging in de loop der jaren ook dit stand-
punt huldigen en stopte zelf met het verwijderen met gif
en ging over op andere technieken, zoals het werken
met gasbranders.
Helaas, bij het bezuinigingsbeleid van het college is
vorig jaar ook deze manier van verwijderen gesneu-
veld en is het gif weer terug. Er wordt nu gespoten met
een tractortje ( Quad) dat bladgroen herkent en dan
precies op die plek spuit. De methode heet select-
spray.
Waar het onkruid weggehaald is, wordt dus niet
gespoten!
Bij onze stadsdeelleider hebben we navraag gedaan
over het tijdstip dat het tractortje in onze wijk komt.
Dat is, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind
april en dan nog een tweede keer eind juni. Aan u de
keus: wilt u de tractor vóór zijn, verwijder dan zelf het
onkruid van uw stoep! Een gezamenlijke onkruid-
verwijderdag komt er niet meer, omdat het animo om
met veel mensen tegelijk aan de slag te gaan toch te
klein was.

Hoge Fronten
1. Hagedis verdubbelt zich in twee jaar tijd naar
902 exemplaren in 2004
Volgens het Centrum
voor Natuur en
Milieu Educatie (
CNME) is de ver-
klaring hiervoor de
combinatie van
warmer weer en de
beschermende
maatregelen. Door
beter beheer van de
graslanden bij de
Fronten is er nu genoeg voedsel voor de hagedissen.
Daarnaast bieden de oude vestingmuren genoeg
mogelijkheden om te schuilen. Het Frontengebied is

het enige gebied in Nederland waar de muurhagedis
voorkomt.

2. Rondleiding
Op zondagmorgen 1 mei  organiseert het CNME een
vroege vogelexcursie. De tijd is van 7.00 - 9.00 uur.
Het startpunt is bij de ingang aan de Statensingel/
verlengde Kazemattenstraat
( achter de melkfabriek). De deelname is gratis. Aan-
geraden wordt stevig schoeisel aan te trekken en een
verrekijker mee te nemen.

3. Verplaatsing hondenlosloopgebied

In de Hoge Fronten moeten honden aan de lijn gehou-
den worden, behalve in het stuk glacis
( zie kaartje) dat als hondenlosloopgebied is aangewe-
zen in overleg met de hondeneigenaren, de gemeente
en het CNME. Het nieuwe gebied is ruimer van opzet
en overzichtelijker. Datum van ingebruikname is eind
mei.

lees verder op pagina 5 >>
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Interview met een buurtbewoner
In het vorige buurtblad schreven we dat de rubriek
"interview met een buurtbewoner" helaas was komen
te vervallen in
verband met
ziekte. In deze
uitgave maken we
het goed. Begin
van dit jaar, nog
voor Carnaval,
heb ik gesproken
met Titia Nauta,
een bijzonder
vitale 80-jarige
vrouw.
Op een winterse
woensdagmiddag
meld ik mij bij
Titia in de
Franquinetstraat.
Ze woont in het
laatste huis op de hoek. Ik bel aan en de deur gaat
open. Tot mijn verrassing staat Titia bovenaan de trap.
Ik wist niet dat zij boven woonde. Het is weer zo'n
prachtig huis in onze buurt met een bijzonder aparte
indeling. Titia laat me binnen in een ruime woonkamer
met een grote ronde erker die uitzicht biedt over de
Annalaan en de Franquinetstraat.

Titia haalt iets te drinken en ondertussen is ze de hele
tijd aan het vertellen. Tijdens het vertellen komt ze van
het een op het ander en tijdens het interview roep ik
regelmatig: " Ho Titia! Ik moet je even onderbreken. Ik
moet even antwoord krijgen op mijn vragen."

Titia komt uit Friesland. Haar vader was leraar in
Harlingen. Hij gaf les in Engels, Frans, Nederlands,
wis- en natuurkunde. Muziek was een van zijn hob-
by's. Hij speelde viool en klarinet. Titia's moeder was
zonder twijfel haar vaders grote liefde. Hij was 26
jaar, zij 16 toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten.
Titia's oma ( van moederskant) was tegen deze liefde.
Pas na twee jaar mochten ze verkering hebben en na 4
jaar, toen Titia's moeder inmiddels 21 jaar was gewor-
den, zijn ze uiteindelijk getrouwd.

In 1957 is Titia naar Maastricht gekomen. Ze heeft
eerst aan het Onze Lieve Vrouweplein gewoond en
later in de Brusselsestraat. Daarna is ze verhuisd naar
het pand aan de Franquinetstraat. En daar woont ze nu
ruim zesendertig jaar met haar katten. Momenteel heeft
ze er drie. Allemaal zijn ze bij haar aan komen lopen.

Tot haar 58ste, in 1982 heeft ze een praktijk voor
fysiotherapie gehad aan de Brusselsestraat tegenover
de Aloysiusschool en vanaf eind 1968 aan de
Franquinetstraat en de Annalaan.

Ik was natuurlijk
hartstikke
nieuwsgierig
naar haar
geschiedenis.
Hoe komt een
vrouw uit het
hoge noorden
ertoe om zich in
de vijftiger jaren
in Maastricht
zelfstandig te
vestigen?

Geboren in
1924 groeide

Titia op te midden van vier broers en twee zussen.
Haar vader was weliswaar gereformeerd, maar zeer
vooruitstrevend! Hij was van mening dat zijn kinderen
verder moesten studeren. De jongens gingen naar de
HBS, de meisjes naar de MULO. Haar vader was
voor de emancipatie van de vrouw, hij vond dat ook
vrouwen een beroep moesten kiezen. Titia was 15 jaar
toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Aan het einde
van de oorlog kreeg ze roodvonk en daarna acute
reuma. Ze was, net als vele anderen in die tijd, ernstig
verzwakt. Een vriendin stelde voor om bij de Marva's
te gaan. Motief hierbij was dat je in het leger goed te
eten kreeg. Het werd uiteindelijk niet de Marva maar
de landmacht. Ruim een jaar heeft Titia in het leger
gezeten. Deze naoorlogse tijd was erg leuk, ze leerde
hoe het was om van huis weg te zijn, ze werd zelfstan-
diger. Daarna werd Titia huishoudkundige in Amster-
dam. Daarnaast deed ze de opleiding heilgymnastiek
en massage. In 1956 haalde ze haar diploma.  Ze las
een advertentie waarin men voor een jaar een vervang-
ster zocht voor een praktijk in Maastricht. Daar werd
ze aangenomen. En het is haar goed bevallen. Het
werd twee jaar. In die tijd heeft ze de mensen uit het
zuiden leren begrijpen.

Haar moeder wilde graag dat Titia ging trouwen. Ze is
ook vaak verliefd geweest maar het is nooit iets ge-
worden. Ze wilde ook eigenlijk niet trouwen, want
door het huwelijk werden vrouwen "handelings-
onbekwaam". Onafhankelijk zijn was en is voor haar
zeer belangrijk.
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Nadat de periode als vervangster voorbij was, is ze in
Limburg gebleven.  Eerst in Roermond, later heeft ze in
Venlo gewerkt. Op zekere dag zat ze in de trein. Ze
raakte in gesprek met enkele heren die op weg waren
naar een congres. Deze heren bleken te werken voor
een ziektekostenverzekeringsmaatschappij. Ze vroegen
aan Titia of ze zich niet in Maastricht wilde vestigen. Er
was behoefte aan een praktijk voor fysiotherapie. Wel,
dat heeft ze gedaan. En met succes. De praktijk liep
goed. Ze had al snel assistenten  nodig en kreeg
stagiaires. Toen ze 45 jaar was, heeft ze schedelletsel
opgelopen. Ze begon te dementeren. Gelukkig is ze
beter geworden. Maar ze had toch een dreun gehad.
In 1982 heeft ze weer reuma gekregen en op haar
zestigste kwam ze in de WAO.

Ze heeft altijd geleefd volgens het motto dat je je niet
moeten laten hangen. Voor alles moet je jezelf inspan-
nen. Titia is tevreden. Ze heeft alles gedaan wat ze
wilde doen. Ze heeft veel gereisd. Ook ontbreekt het
haar niet aan allerlei hobby's. "Mensen van nu weten
niet hoe rijk ze zijn", zegt Titia.

Ik vraag haar of ze nog Fries spreekt. "Niet meer zo
goed", vertelt ze. Wel leest ze regelmatig boeken in het
Fries, want dat is per slot van rekening haar moeders-
taal. Maastrichts verstaat ze goed, maar spreekt het
niet.

Wanneer we het over de buurt hebben, vertelt ze dat
ze aanvankelijk een negatief beeld had van het buurt-
comité. Ze vond het indertijd een besloten club. On-
langs is ze een paar keer op de vergaderingen geweest
en is het beeld veel positiever geworden. Ze heeft zich
verbaasd over de gang van zaken m.b.t. de inrichting
van haar straat. Ze wilde graag een boom voor het huis
en die heeft ze gekregen.

Tot slot leidt ze me rond door haar prachtige huis.
Boven zit een duif op haar balkon. De duif is komen

De wijkagent stelt zich voor
Hierbij maak ik van de gelegenheid gebruik om mij
even voor te stellen.
Mijn naam is Frank Puts. Ik ben 42 jaar oud en sedert
1981 werkzaam in het politievak.
Ik heb diverse soorten werkzaamheden verricht.
Begonnen ben ik bij de gemeentepolitie in Stein. Daar
was ik medewerker surveillancedienst, alsmede wijka-
gent. Van 1990 tot en met 2000 ben ik werkzaam
geweest bij de recherche. Hierna ben ik verhuisd naar
waar mijn "roots" liggen, nl. Maastricht.
Hier ben ik opnieuw ingestapt in de surveillancedienst
en ben vervolgens wijkagent geworden in de wijk
Malberg. Daar heb ik de laatste 3 jaar gewerkt. Op
eigen verzoek ben ik vervolgens naar een andere wijk
geplaatst, nl. Brusselsepoort en Bosscherveld. Voor
mij liggen hier een aantal andere en nieuwe uitdagingen
dan in mijn vorige wijk. Ik hoop in deze wijken de
komende jaren voor de mensen een steentje te kunnen
bijdragen aan het welzijn van hun wijk en woongenot.
Ik zou u samen met mijn teamgenoten die verantwoor-
delijk zijn voor onze wijken graag een prettige samen-
werking willen toewensen.
Bereikbaarheid

Voor niet spoedeisende hulp/diensten ben ik bereik-
baar via het landelijk ingevoerde telefoonnummer voor
de Nederlandse politie: 0900 - 8844 .
Berichten of meldingen via dit nummer komen altijd bij

aanvliegen. Titia heeft hem verzorgd en nu wil de duif
niet meer weg. Wanneer ik wegga, zit Titia nog boor-
devol verhalen. Volgende week komt iemand naar haar
computer kijken!
Ik ga naar huis met de gedachte dat ik, wanneer ik 80
ben, hopelijk ook nog opensta voor de nieuwe dingen
in het leven en zo actief mag zijn als deze krachtige,
geëmancipeerde vrouw!

Louise van Bronswijk
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de wijkagent van de betreffende wijk terecht. In geval
u dus contact wilt met de wijkagent uit uw buurt belt u
het bovenstaande nummer.  We benadrukken dat dit
nummer niet voor spoedeisende hulp is!

Voor spoedeisende hulp/diensten kunt u het landelijke
alarmnummer 112 bellen.

Anoniem melden kan via het landelijke telefoonnum-
mer : 0800 - 7000  (meld misdaad anoniem), beter
bekend als M. Als u de Dader kent, maar de DADER
kent u ook , dan kunt u dit nummer bellen. Meldingen
over zware misdrijven, zoals Drugs- en Wapenhandel,
Mishandelingen, Diefstallen, etc. etc. kunt u hier
melden. Men vraagt u dan informatie omtrent daders,
feiten en gebeurtenissen zodat meer zaken sneller
opgelost kunnen worden. M. is dagelijks te bereiken
van 10.00u tot 22.00u.  Bij twijfel kunt u mij altijd
contacteren.

Ik hoop u op deze manier van dienst te kunnen zijn en
dat wij met wederzijds vertrouwen de wijken schoon
en leefbaar houden!

De wijkagent Frank Puts

Nieuws van het bestuur
In verband met drukke werkzaamheden heeft Jules
Verstraelen zijn functie als voorzitter van het bestuur
van het buurtcomité moeten neerleggen. Dit betekent
dat het bestuur nu uit vier leden bestaat. De taakverde-
ling is als volgt:
Dirk Tempelaar, voorzitter/secretaris.
Louise van Bronswijk, penningmeester.

>>vervolg van pagina 2
Tuinabonnement
U kunt of wilt uw tuin niet meer zelf onderhouden?
Dan hebben de Buurtbeheerbedrijven Maastricht voor
u een oplossing: het tuinabonnement.
Dat houdt in dat het Buurtbeheerbedrijf maandelijks (
minimaal 6 keer per jaar van april tot september) op
een vast afgesproken dag en tijdstip uw tuin(tje) komt
onderhouden.
Vijfenzestigplussers en gehandicapten krijgen de eerste
2 uur 50% korting op de arbeidskosten en betalen
voor die eerste 2 uur slechts € 7,65 per uur.
Meer informatie: vestiging Arrestruwe 3430269.

Carla Luja

De Bilserbaan stelt zich voor
Als bewoner van de Bilserbaan zult u wel opkijken dat
ook ú een uitgave van het buurtblad ontvangt. Eigenlijk
zou dit niet iets bijzonders moeten zijn , omdat ook de
Bilserbaan tot de buurt Brusselsepoort behoort. Er is
echter een situatie gegroeid waarin de wijk begrensd
werd door grofweg de Brusselseweg , Via Regia,
Annalaan, de Hoge Fronten en het Frans van de
Laarplein. Dit is niet verwonderlijk want alle actieve
leden van het buurtcomité komen uit dit deel van de
wijk. Om die ontstane situatie weer een beetje recht te
trekken, zijn twee bewoners de Brusselseweg  "over-
gestoken" en hebben zij zich gemeld bij de het buurt-
comité. Zij realiseerden zich dat ontwikkelingen in
oost, zoals het betaald parkeren en het verplaatsen van
het milieustation, wel eens gevolgen zouden kunnen
hebben voor Brusselsepoort-west.
Voor de bewoners van Brusselsepoort-oost die de

Paul Zeegers, coördinator werkgroep stads-
ontwikkeling.
Rita Walczuch, coördinator PR-communicatie/web-
master.

Stadsdeelprogramma's
Op 8 maart 2005 heeft het stadsbestuur de stadsdeel-
programma's gepresenteerd. Een stadsdeelprogramma
geeft een overzicht van de projecten die de gemeente
in een bepaald stadsdeel, buurt of een bepaalde straat
zal uitvoeren. Het betreft plannen op het gebied van
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, buurt-
ontwikkeling, sport en spel én welzijn. Het onderdeel
veiligheid is in de stadsdeelprogramma's 2005 toege-
voegd.  Deze stadsdeelprogramma's kunt u nalezen op
de website van de gemeente ( www.maastricht.nl).
Onze buurt behoort tot het stadsdeelprogramma
NOORD-WEST.
De meeste plannen zijn bekend. Zo staat erin dat het
combi-parkeren wordt ingevoerd, dat er bouwplannen
zijn voor het gebied Erfprinsbastion-Halvemaanstraat.
Dat het milieuperron aan de Antoon van Elenstraat
verplaatst wordt naar de Edmond Jasparstraat en dat
er iets gaat gebeuren met de Lambertuskerk.
Wat u misschien nog niet weet is dat er in 2005 een
bestemmingsplanwijziging komt voor de  aanleg van
een straat noordelijk van de Hogeschool, tussen de
Ravelijnstraat en de Brusselseweg. Aan deze weg
zullen 8 parkwoningen worden gebouwd. Ook het
gebied Sint Lucassingel/Nobellaan/Weustenraadstraat
wordt genoemd. In dit gebied zal stedenbouwkundige
ontwikkeling plaats vinden: hier komen voor zo ver wij
weten ten minste 15 woonwagenstandplaatsen.

http://www.maastricht.nl)
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Nieuws van de Odaschool
Het 75-jarig bestaan.
Als u dit buurtblad in uw brievenbus krijgt, is het
jubileumjaar al bijna afgelopen.
Er is veel werk verzet gedurende dit schooljaar en de
resultaten mogen dan ook gezien worden m.b.t.:

Het kunstjaar:
"De Past.
Habetsstraat
lijkt wel het
MECC van
Maastricht en
de Odaschool
de Tefaf " ;
deze inspire-
rende woorden
van een bewo-
ner uit de
betreffende
straat gaven
ons het gevoel
dat we op de
goede weg zijn
en hiermee
vooral verder
moeten gaan.
Opmerkingen van dezelfde strekking uitten de leden

van het Ministerie van Cultuur en Wetenschap, de
Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en
Kumulus, die allen op werkbezoek kwamen op de
cultuurschool (deze titel was nieuw voor ons) van
Maastricht.

Maar eigenlijk is dit heel normaal voor de Oda, want
sinds jaar en dag hebben wij zeer inspirerende vak-
leerkrachten voor zowel handenarbeid, muziek als
dansante vorming.
Onze visie dat kennis vergaren heel belangrijk is, maar
dat het kind dat moet, mag, gaan leren, eerst goed in
zijn/ haar vel moet zitten, komt op deze manier tot
uiting.
Kunst, in welke vorm dan ook, is daar een uitstekend
instrument voor.
Ook ervaren kinderen zo dat ieder mens andere
"gaven"heeft  en dat niet alleen de leerprestaties ge-
waardeerd moeten worden maar ook andere vormen
van menszijn onmisbaar zijn in onze maatschappij.

Dit jaar treden wij sterk naar buiten met onze beel-
dende kunst.
Onder leiding van onze bezielende vakleerkracht,
Carole Vegter uit de Franquinetstraat, en andere
kunstenaars, hebben de kinderen geweldige kunst-
objecten gemaakt.
U kunt de resultaten bewonderen in de bibliotheken
Malpertuis, Centre Ceramique en in de winkeletalages
van verschillende wijken .
 Ook zijn er buurtgenoten die een schilderij in de
voorruit van hun huis zetten, zodat zoveel mogelijk

mensen kunnen zien
hoe kinderen met
kunst omgaan.
U kunt de tentoon-
stellingen vanaf half
april tot half mei
bezoeken.

Kunstmarkt
zondag 29 mei van
12.00uur tot
16.00uur.
Als afsluiting van het
kunstjaar vindt er
op het schoolplein
een kunstmarkt
plaats.
De markt wordt op
ludieke wijze

officieel geopend door wethouder Jean Jacobs.

Bilserbaan niet kennen: de straat heeft voornamelijk
huizen uit de jaren dertig. In de richting van de "Ster-
flat" en de moskeeën is een aantal jaren geleden een
nieuwe flat en een wel heel bijzondere "kist" gebouwd .
Verder zijn er in onze straat een aantal kleinschalige
bedrijven en kantoren gevestigd. Er is zelfs een
"opleidingsinstituut" voor kunstschilders. De samenstel-
ling van de bewoners is zeer gemêleerd: er wonen
gezinnen met jonge kinderen, tweepersoons-
huishoudens in alle leeftijdscategorieën, ouderen,
bejaarden en studenten.
De Bilserbaan is niet alleen een belangrijk onderdeel
van de (brom)fietsroute van en naar de binnenstad,
maar ook een wijkontsluitingsweg. Misschien dat deze
laatste functie gebruikt kan worden als een route naar
het buurtcomité , zodat de buurtraad als klankbord
kan functioneren voor de hele wijk Brusselsepoort.
Mensen die zich betrokken voelen bij alles wat er in de
wijk leeft (om te beginnen bewoners van de Bilser-
baan), zijn altijd welkom bij de het buurtcomité.

Jan van der Staak en Jef Brauers
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Tijdens deze happening worden de individuele schilde-
rijen van de kinderen verkocht en de groepswerk-
stukken geveild door Dhr. Twan Weijenberg.

De opbrengst van dit gebeuren besteden we gedeelte-
lijk aan de voortgang van dit project en het andere
gedeelte gaat naar het kunstwerk dat we willen laten
maken ter herinnering aan het 75-jarig bestaan van de
Oda.
We hebben al besprekingen gehad met een kunstenaar
uit de buurt die samen met de leerlingen van groep 7
en/of 8 een ontwerp gaat maken. Dit project start na
de zomervakantie.
In samenspraak met buurtbewoners  trachten wij drie
hoofdelementen uit te beelden nl:
 kind, communicatie, toekomst.

Wij hopen dat we samen met vele buurtgenoten zullen
genieten van deze kunstmarkt en we zijn ervan over-
tuigd dat u net zo enthousiast zult worden als de
kinderen, de ouders en het team.

Vastenactie:
Tijdens het werken aan kunst krijgt de sociale- en
emotionele ontwikkeling een grote plaats.
Dit bleek ook wel aan het enorme bedrag dat de
kinderen bij elkaar gebracht hebben voor de vasten-
actie, nl. €2.389,50. Het geld gaat dit jaar naar een
weeshuis in Indonesië waar de Zusters Onder de
Bogen werken. Na de Tsunami-ramp namen zij 20
weeskinderen op uit het rampgebied. Drie zusters van
deze orde zijn op school komen vertellen hoe de
weeskinderen leven in dit tehuis; de kinderen waren
erg onder de indruk.

De speelplaats:
Ook dit jaar worden de poorten van de speelplaats
weer geopend voor de buurtkinderen.

Vanaf dinsdag 17 mei tot en met de herfstvakantie
mogen de kinderen na schooltijd tot 19.30 uur blijven
spelen.
Gedurende het hele schooljaar is de poort ook op
woensdagmiddag open totdat het laatste personeelslid
naar huis gaat; er is hier dus geen vast tijdstip voor.
Tijdens de weekenden en de vakanties blijft de speel-
plaats dicht; er werd nogal veel vernield  (ramen,
klimrek) en de gemeente kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld, omdat dit een particulier initiatief is.

Aanmelding nieuwe leerlingen:
Wij zijn bezig met de planning en organisatie voor het
schooljaar 2005-2006.
Om dit zo zorgvuldig  mogelijk te doen is het noodza-
kelijk dat we een  beeld hebben van het totale aantal
leerlingen dat gedurende het komende schooljaar naar
de groepen 1 komt.
Daarom verzoeken wij ouders die hun schoolkeuze al
gemaakt hebben en die voor onze basisschool kiezen,
zo snel mogelijk hun kind te laten inschrijven.
Bent u zich nog aan het oriënteren en wenst u meer
informatie, neem dan gerust contact op met de directie.
 U kunt onze school dan bekijken en uw kind mag een
keer "proefdraaien", zodat u en uw kind de sfeer van
de Odaschool kunnen proeven.
Tel.nr. 043-3430970; website www.oda-bs.nl; e-mail:
directie@oda-bs.nl.

Martine Strous

Aanleg halteplaats schoolbussen
Brusselseweg
Er ligt een plan ter inspraak om de huidige halteplaats
voor schoolbussen aan de Ravelijnstraat te verplaatsen
naar de ventweg Brusselseweg. Gepland is om op de
ventweg van de Brusselseweg, tussen de huisnummers
184 en 214, een halteplaats te realiseren voor school-
bussen. Naast het pand Brusselseweg 214 wordt een
voetpad aangelegd naar SBO de Sprong. Aanleiding
voor het plan is de verkeersonveilige situatie in de
Ravelijnstraat ter hoogte van SBO de Sprong.
Overleg tussen de gemeente Maastricht, Regiopolitie
Zuid, Bewonersvereniging Ravelijn, Buurtcomité
Brusselsepoort-Oost en SBO de Sprong om de
huidige verkeerssituatie in de Ravelijnstraat te verbete-
ren, heeft geresulteerd in het nu ter inzage liggende
plan.
Het plan ligt vanaf 23 maart gedurende 4 weken ter
inzage bij het Gemeenteloket. Meer informatie: ge-
meente Maastricht 3504553

http://www.oda-bs.nl;
mailto:directie@oda-bs.nl
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Gemeente Maastricht start campagne voor
een Sjieke en Sjoene stad

SJIEK EN SJOEN? SAMEN DOEN!

Met de leuze “Sjiek en Sjoen? Samen doen!”
spoort de gemeente Maastricht de burgers aan  om
samen te zorgen voor een Sjieke en Sjoene stad. De
gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en
gemeente is het centrale thema. De gemeente laat aan
de burgers zien en horen wat zij doet om de stad
schoon en mooi te houden. Tegelijkertijd roept ze de
burgers op om ook hun steentje bij te dragen.  Daarbij
gaat ze ervan uit dat iedereen een hekel heeft aan
zwerfvuil, hondenpoep op straat, vieze milieuperrons
en kapot straatmeubilair.

Mevrouw Sjiek en Mijnheer Sjoen, twee getekende
figuren, zijn de dragers van de campagne. Zij worden
ingezet om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
een schone en mooie stad in woord en beeld zichtbaar
te maken. Tijdens de campagne worden accenten
gelegd in bepaalde perioden. De campagne is de week
voor carnaval gestart en de komende maanden wor-
den actieweken georganiseerd in diverse buurten.
Onderdelen van die buurtacties vormen;
opschoonacties, schoolprogramma van het CNME,
buurtmonitoring, aanleg ondergronds milieuperron en
toezicht- en handhavingacties. Deze  actieweken
worden ondersteund met posteracties, grote stickers
op de reinigingswagens, radiospots, affichering op
driehoeksborden, artikelen in de Maaspost.

Agenda:
23 april reünie St. Odaschool
  1 mei vroege vogelexcursie Hoge Fronten
10 mei vergadering buurtcomité
21 mei reünie St Aloysiusschool
13 september vergadering buurtcomité
16 september stadsdeelbezoek door B&W
8 november vergadering buurtcomité

Redactieadres:
Sint Odastraat 3
6217 KN  Maastricht
tel. 3432444
buurtblad@brusselsepoort-oost.org
website: www.brusselsepoort-oost.org

KLACHTEN VIA GEMEENTELOKET
U ergert zich aan losliggende stoeptegels, hondenpoep,
overvolle milieuperrons, zwerfvuil, overlast door
jongeren, kapotte straatverlichting, loshangende boom-
takken, gevaarlijke (verkeers)situaties etc. De ge-
meente kan u helpen om daar iets tegen te doen. Maar
dan moet u wel even de gemeente waarschuwen. Dat
kan bij het Gemeenteloket. Dáár kunt u terecht met
een heleboel vragen. Oók de bovengenoemde. Als u
belt met 3504000 dan zorgen wij ervoor dat er snel
iets gedaan wordt met uw klacht.

Aanleg nieuwe trap in Hoge Fronten bij
Cabergerweg

mailto:buurtblad@brusselsepoort-oost.org
http://www.brusselsepoort-oost.org

