April 1999 kunt u ook onderwerpen aandragen, waar nog
jaargang 1 geen, of naar uw inzichten te weinig, aandacht aan
nummer 0 besteed is.) Wist u dat de Sint Odaschool gaat uit-

breiden? Wij willen proberen die wetenswaardigheden voor u te verzamelen, onder uw aandacht te brengen en u te informeren over de verdere
voortgang.
Wij denken zelf dat onderwerpen als : verkeer , zoals de herinrichting van Sint Annalaan, Via Regia,
Dr. van Kleefstraat, bushaltes, sluipverkeer en parkeren in Orleansstraat en Victor de Stuersstraat ;
vervuiling, o.a. rond winkelbedrijven en container ;
bouwactiviteiten, langs de Acht Zaligheden en het
Erfprinsbastion ; speelgelegenheid, op het
Orleansplein, in Ravelijnstraat , Antoon van
Elenstraat , Frederikbastion , Hoge Fronten , misschien op de speelplaats van de Sint Odaschool ;
overlast, door vandalisme wegens drugsverkoop of
-gebruik ; peil van voorzieningenniveau, zowel
winkelvoorzieningen als verenigingsleven-sociale
contacten ; thema van bespreking of overweging
zouden kunnen zijn.

Van de redactie
Voor u ligt het eerste nummer van het wijkblad “De
Brusselse Poort”. Het is onze bedoeling dat we u
hierin regelmatig op de hoogte houden van allerlei
zaken die met de buurt te maken hebben.
Wij, Ine Blom, Carla Luja, Coen van der Gugten,
Ton Vernooij en Lode Zengerink, allen buurtbewoners, hebben dit initiatief genomen en vormen
daarom de voorlopige redactie.
Dit is een proefnummer, vandaar het nummer : 0.
Voorlopig denken we zelf eéns per half jaar met een
uitgave te kunnen volstaan, maar het is evengoed
mogelijk dat we over 4 maanden al voldoende kopij
bij elkaar hebben voor een volgende editie.
De directe aanleiding voor deze eerste uitgave is de
onkruidverwijderdag op 8 mei a.s., waarover u verderop kunt lezen. Toen we daarover aan het beraadslagen waren, ontdekten we dat er ontwikkelingen in de buurt waren , waarvan ook wij niet het
fijne wisten of zelfs totaal onkundig waren. Wist u
bijvoorbeeld dat we een wijkagent hebben? Wist u
dat er een buurtraad bestaat die regelmatig vergadert? (N.B: bent u geïnteresseerd, dan kunt u de
vergaderingen bezoeken, meepraten en eventueel

In dit nummer treft u eveneens de aankondiging van
rondleidingen door de Hoge Fronten aan.
Deze eerste uitgave heeft een oplage van 1200
exemplaren en wordt verspreid in de volgende straten: Acht Zaligheden, Bastionstraat, Menno van
Coehoornstraat, Condéstraat, Antoon van
Elenstraat, Erfprinsbastion, Franquinetstraat ,
Frederikbastion, Pastoor Habetsstraat, Halvemaanstraat, Joseph Hollmanstraat, Holsteinbastion ,
Mariabastion, Sint Odastraat, Orleansplein,
Orleansstraat, Ravelijnstraat, Victor de Stuersstraat
en Vaubanstraat.
De randwegen Via Regia, Sint Annalaan ,Statensingel en een gedeelte van Brusselseweg en de Dr.
van Kleefstraat.
Mogelijkerwijs hebt u opmerkingen , ideeën , artikelen , waardering of kritiek ? Laat het ons weten !
Het voorlopige redactieadres is : Sint Odastraat 3 ,
6217 KN Maastricht , tel.: 343 24 44.

Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent T. van Heusden
Drugsklachtenlijn politie
Klantenmeldpunt gemeente

4001205
4006633
3505202

Bericht van het buurtplatform
Nieuwbouw Odaschool
De Sint Odaschool kan uitbreiden met 4 groeps- en
nevenruimten op de speelplaats naast de aula.
Met dit -gewijzigde- voorstel van het College ging
de raadscommissie Stadsontwikkeling en Onderwijs
op 13 april jl. accoord.
De twee lindenbomen die op het speelplein staan
blijven dus behouden.
Ook blijft de overzichtelijkheid van het school- en.
speelplein vanaf de Victor de Stuersstraat beter behouden.
De verdere plannen zullen in samenspraak tussen
schoolbestuur en architect nog dit jaar ontwikkeld
worden. Zowel school als buurtplatform zien de
presentatie hiervan met belangstelling tegemoet.
Proefopenstelling speelplaats Odaschool
“Een eerste poging om het schoolterrein buiten
schooltijd open te stellen voor spelende kinderen is
niet gelukt. Knelpunt daarbij was de vraag wie verantwoordelijkheid droeg voor het beheer en de
eventuele schade. Op basis van het voorbeeld van
de Markusschool in Malberg , waar een voor beide
partijen aanvaardbare oplossing is gesloten, zal getracht worden ook hier alsnog te komen tot een
overeenkomst”.
Deze meldtekst staat in het Buurtplan Brusselsepoort-oost (raadsbesluit , 7-11-’95).
Inmiddels zijn de ontwikkelingen zover gevorderd,
dat de speelplaats gedurende 1999 bij wijze van
proef tussen mei/juni en de herftvacantie opengesteld zal worden voor -’jongere buurt’- kinderen.
Vooralsnog werd ingestemd met een openstelling
buiten schooltijd van maandag tot en met zaterdag
tot ongeveer 20.00 uur.
De hoofdzakelijk gewenste leeftijd ligt -gezien ligging , beschikbare ruimte en aard van de speeltoestellen- tussen de vier en veertien jaar.

Het buurtplatform Brusselsepoort-oost ,
‘n korte historie.
Het buurtplatform is ontstaan uit een groep van
omwonenden, die eind 1990 vraagtekens plaatste
bij de plotselinge planvoorstellen voor de bouw van
vijf flats rondom het voormalig Standaardterrein bij
de Ravelijnstraat.
Vanuit deze actiegroep-oorsprong werd de inmiddels tot buurtcomité benoemde groepering steeds
meer een gesprekspartner voor de gemeente. Zij
presenteerde zich breed aan de buurtbewoners door
middel van een kerstoproep eind 1993 , in augustus
1994 gevolgd door een eerste informatiebulletin
samen met de bewonersvereniging Ravelijn en de
gemeente Maastricht.
In het kader van de structuurschets Maastricht-west
is er vervolgens eind 1994 voor het gebied
Brusselsepoort-oost een huis-aan-huis-enquete gehouden, waarin ieder z’n mening kon geven over
allerlei buurtactualiteiten. Hierin kwam ook uitdrukkelijk de leefbaarheid in de wijk ter sprake .
Op basis van de uitkomsten van dit buurtonderzoek
is het platform met de gemeente verder gaan praten
over een ‘totaalplan’ voor de wijk.
Dit plan is in november 1995 door de gemeenteraad
vastgesteld en door middel van twee extra
informatiebulletins huis-aan-huis verspreid geworden.
In deze bulletins stonden namens bewonersvereniging , buurtplatform en gemeente een aantal
actiepunten en wensen vermeld, waarvan er tot op
heden een groot aantal gerealiseerd zijn. Genoemd
kunnen worden de verbetering van de openbare
ruimte , realiseren speelvoorzieningen ; verbeteren
van de sociale veiligheid , renovatie van de Ravelijn
; uitbreiding van onderwijs en woonfunctie bij de
Hogeschool Maastricht ; behoud van het
voorzieningenniveau cq. op peil houden St.
Odaschool , komst van stichting ‘t Gilde , een voldoende veiligheid bij de oversteekbaarheid van de
randwegen in relatie tot de bereikbaarheid van de
buurt.

Een aantal andere actiepunten zijn nog niet of nog
niet volledig gerealiseerd en dit is een van de redenen waarom dit blad voorlopig in het leven geroepen is.
We noemen : de omlegging van de gemeentelijke
Openbaar Vervoer-as in juli 2001 , met voorafgaande reconstructies van Koningin Emmaplein en
Fort Willemweg ; verbetering van de relatie tussen
de woonbuurt en het gebied van de Hoge Fronten ;
op doorstroming gerichte aanvullende nieuwbouw
bij Acht Zaligheden , Erfprinsbastion en Halve
Maanstraat.
Momenteel bestaat het buurtplatform uit:
Huub Heijting, Past. Habetsstraat 38a, penningmeester ; Tonny Koppes, Franquinetstraat 10, secretaris ; Lode Zengerink, Condéstraat 11, voorzitter a.i. ; Ine Blom, Orleansstraat 45a ; Ien van
Gemert, Pastoor Habetsstraat 13 ; Leny Wyrsgalla,
Antoon van Elenstraat 56 ; Johan Bancken, Antoon
van Elenstraat 51 ; Riet Hautvast, Holsteinbastion
20, Ton Vernooij, Sint Odastraat 3 .
Daarnaast wordt het buurtcomité incidenteel op de
hoogte gehouden door personen waarvan enkelen
in het verleden actief deelgenomen hebben, momenteel echter niet meer in staat zijn regelmatig aan het
overleg deel te nemen , maar zich -nog-wel bij veel
onderwerpen betrokken voelen . We noemen : T.
van Dijk , R.Theelen , H.Zaar , K.Consten ,
V.Hoovers, R.Schellings, L.Gossieau, P.Willems,
R.J.Wesly, M.Hoek, G.Bleichrodt, J.Hombleu,
C.Luja, past. J.Janssen, N.Duives , L.Theunissen en
anderen.
Het buurtplatform vergadert in de regel 5 à 6 maal
per jaar op de tweede dinsdag van de tweede
maand om 19.45 uur in het zaaltje boven lunchcafé
1900, Orleansplein 14.
Voor 1999 resteren in ieder geval nog :de dinsdagen: 11 mei, 14 september en 9 november.

Rondleidingen
natuurgebied de Hoge Fronten 1999
De stichting CNME beheert dit prachtige natuurgebied en verzorgt er regelmatig rondleidingen.
In mei is er een vogelexcursie. De excursie is ‘s
morgens vroeg, omdat er dan het best gezongen
wordt. We luisteren naar allerlei ‘gewone’ vogels,
zoals tjiftjaf, tuinfluiter en zwartkop. Ook de meest
kenmerkende vogel van Maastricht (de Europese
kanarie) laat zich meestal wel horen.
Met een beetje geluk komen we ook spechten en
uilen tegen.
De grootste verrassing van de laatste tijd is de
kerkuil die zich in de kazematten heeft gevestigd.
- Zondag 23 mei 7.00 uur

vroege vogelexcursie

In de zomermaanden is de bloei van wilde bloemen
overweldigend. Vooral in de droge grachten staan
hele velden ‘in vuur en vlam’, o.a. sint-janskruid,
slangenkruid en duizendguldenkruid.
De rondleidingen van juli en augustus zijn hiervoor
het meest geschikt.
- Woensdag
- Zondag
- Woensdag
- Woensdag

16 juni
11 juli
21 juli
4 augustus

19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
14.00 uur

De excursieleider is Minne Feenstra, beheerder van
het gebied.
Verzamelplaats is telkens de hoofdingang aan de
Cabergerweg (nabij de meubelzaak).
Bij nat weer stevig schoeisel meenemen; in juni en
augustus een lange broek aan (stekelplanten).
Een verrekijker is bij elke rondleiding handig.
De rondleidingen duren ca. 1,5 uur. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Zaterdag 8 mei
tweede onkruidverwijderdag
Brusselsepoort-oost!
In navolging van andere wijken in Maastricht en
met grote instemming van de gemeente, zijn wij
met een aantal buurtbewoners ( en ondersteund
door de buurtraad), vorig jaar gestart met het zelf
verwijderen van onkruid op onze stoep . Dit om te
voorkomen dat de gemeente het onkruid blijft verwijderen met gif.
Het proefjaar 1998 is zowel door gemeente als
buurtraad redelijk tot goed beoordeeld.
In 1999 willen wij u dan ook vragen door te gaan
met dit projekt.
Zaterdag 8 mei zal onze gezamenlijke aktie starten.
Ieder in de buurt wordt, net als vorig jaar, opgeroepen om op 8 mei de eigen stoep te ontdoen van onkruid.
Op het Orleansplein zal van 12.00 tot 15.00 uur
een markt zijn met kramen van natuur - en milieuorganisaties.
De buurtraad zal ook present zijn om vragen te beantwoorden.
De gemeente Maastricht heeft aangegeven ook haar
steentje bij te zullen dragen aan het welslagen van
dit project.
Waarom het project voortzetten?
Omdat een groot gedeelte van het gif in het grondwater terecht kan komen, met alle gevolgen van
dien.
En natuurlijk omdat kleine kinderen veilig buiten
moeten kunnen spelen. Het spreekt voor zich dat
contact met het gif ook voor huisdieren ongezond
is.
Wat doet de gemeente?
De gemeente zal tijdens het groeiseizoen 5 schoonmaakbeurten inplannen op alle plekken in de wijk,
waar geen privé-personen wonen. Dat zal zijn in
week 19, 23, 28, 33 en 38. Het buurtbeheerbedrijf
Noord-West zal de werkzaamheden uitvoeren.
In juni en september zullen buurtraad en gemeente
2 gezamenlijke rondgangen/ controles houden.

Wat doen wij, de buurtbewoners?
De stoep vrijhouden van onkruid.
Dat betekent regelmatig met een harde bezem vegen en gras- of andere polletjes uittrekken.
Het Centrum voor Natuur- en Milieudeucatie
(CNME) adviseert de wortels te laten zitten, zodat
op die plekken geen nieuwe zaden kunnen ontkiemen.
Het is natuurlijk gezelliger om als buurt samen de
klus te klaren.
Dat kan dus op zaterdag 8 mei. (Als een ander moment u beter uitkomt, kan dat natuurlijk ook.)
DOE DUS MEE! NIET ALLEEN MET VERWIJDEREN VAN ONKRUID, MAAR GEEF U BIJ
ONS OP ALS U ALS CONTACTPERSOON MENSEN IN UW STRAAT ENTHOUSIAST WIL MAKEN VOOR DIT PROJECT.

Wij zoeken nog contactpersonen in de
Jos.Hollmanstraat, Orleansplein, Erfprinsbastion,
Ravelijnstraat, Acht Zaligheden,Vaubanstraat,
Frederikbastion en Bastionstraat.
Namens de buurtraad en de milieuwerkgroep:
Lodewijk Zengerink, Condéstraat 11, tel 3434066
Carla Luja, Past. Habetsstraat 41,
tel 3432433
Klantenmeldpunt gem. Maastricht,
tel 3505202

