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1 oktober 2021 | 15.00 uur

excursie Hoge/Lage Fronten
buurtvergadering
21 september 2021 / 20.00-22.00 uur
let op: tijdelijk gewijzigde locatie
Buurtcentrum de Wiemerink
Spinetlaan 25, 6217 XL Maastricht

Vragen of informatie delen?
Heeft u vragen of wilt u uw informatie
graag met ons delen voor een volgend
nummer? Stuur een email naar:

Van de redactie
Voor u het tweede nummer van 2021, inmiddels nr. 7 in deze nieuwe reeks.
Zo langzamerhand gaat onze buurt weer leven. Bewoners gaan er weer op uit, huurhuizen vullen zich met nieuwe buren en wij en zij moeten weer aan elkaar wennen.
We schrijven daarom helaas opnieuw over de overlast die de bewoners van sommige
panden geven en ondervinden. In dit nummer schrijven we ook over de luchtkwaliteit
en de verkeersproblemen. Over bouwactiviteiten of het gebrek daaraan. Over bloemen
en planten en over onze voorzichtige pogingen tuinen, straten en pleinen te vergroenen.
We schrijven over de Odaschool en wensen alle kinderen, hun ouders en de juffen en
de meesters een heel inspirerend schooljaar. Een jaar met minder heisa en meer
schooltijd! We gaan weer wandelen met het CNME en doet uw straat mee aan burendag
eind september? Maak een paar mooie foto’s en stuur die naar ons op voor ons volgende
nummer. Wel even toestemming vragen aan de mensen die op de foto staan.
> lees verder op pagina 2

info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
Dit buurtblad is een uitgave van
Buurtnetwerk Brusselsepoort
en verschijnt in 2021 3x per jaar
in een oplage van 1850 exemplaren
redactie louise van bronswijk, arja peters,
wim schoenmakers, jojet lysen,
herm willems, lodewijk zengerink
redactieadres voor het aanleveren van
copy en/of foto’s kunt u mailen naar:
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
vormgeving daphne philippen
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Verder vragen we versterking. We zouden
ons redactieteam graag uitbreiden met een
paar (jonge) redacteuren met een eigen
inbreng. Ervaring niet vereist, we helpen je
om je foto’s, verhalen, cartoons en strips
voor ons buurtblad geschikt te maken.
Ook vragen we versterking voor het
bezorgen van het buurtblad. Ons huidige
bezorgteam is trouw maar de gemiddelde
leeftijd loopt wel op. We verschijnen dit
jaar nog een keer rond kerst. Kunt u mooi
alle kerstverlichting bewonderen terwijl
u de blaadjes in de brievenbussen duwt!

Wegenonderhoud
en renovatie

Apotheek de Fronten
door Ellen Willemsen, Apotheek de Fronten
door Dirk Tempelaar

In de komende maanden staan een aantal gemeentelijke projecten op stapel
ter verbetering van de wegen en fietspaden. Direct betrokken buurtbewoners
zijn inmiddels door de gemeente geïnformeerd, met brieven en informatiebijeenkomsten. Een korte samenvatting van wat er te gebeuren staat.

Voor dit moment wensen we u een goede,
gezellige herfst en veel leesplezier.
Wilt u ons graag versterken bij de redactie
en/of het bezorgen van het buurtblad?
We zien uw reactie graag tegemoet!
Mail ons: info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl
Ook als u extra nummers wilt of een
reactie wilt geven op dit nummer.

Nieuwe wijkagent
door Jojet Lysen

We hebben al weer een tijdje een nieuwe
wijkagent. Het politiewerk is iets anders
verdeeld en Miquel Faut, met wie het
buurtnetwerk goed en intensief heeft
samengewerkt, heeft helaas zijn
werkterrein verlegd. Wij wensen hem
veel succes en plezier in zijn nieuwe
wijken. We zullen hem missen.
Wij krijgen Ron Schleipen, een zeer
ervaren politieagent en net als Miquel
met een goed oog voor de noden van de
mensen in de buurt. Ron is wijkagent van
de buurten Brusselsepoort, Bosscherveld,
Boschpoort, Lanakerveld, Belvedère en
Frontenkwartier. Hij is bereikbaar via het
algemene nummer 0900 - 8844. Hij was
voor de vakantie regelmatig te vinden bij
de Odaschool om de verkeerssituatie daar
te bekijken. Ook wil hij graag op de hoogte
gehouden worden van verontrustende
zaken in onze buurt. Hij roept buurtbewoners op vooral melding te doen van
problemen en daar niet mee rond te
blijven lopen. Hij kan zijn werk alleen
maar goed doen als burgers hem informeren zo vertelt hij aan onze buurtkrant.
We wensen Ron Schleipen veel succes
en hopen hem regelmatig te zien, bijvoorbeeld bij de vergaderingen van het
buurtnetwerk.
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In het Centrum voor Gezondheid De Fronten aan de Victor de Stuersstraat is
een nieuwe apotheek gevestigd: Apotheek de Fronten. Hier komt u voor uw
gezondheid!
De apotheek zit in het verbouwde voormalige
patronaatsgebouw links van de ingang.
Voorheen kwamen hier de scouts bijeen.
Oud-welpen en bevers, maar ook begeleiders vertellen bij binnenkomst over hun
actieve belevenissen in de ruimte die
voorheen een hoge balustrade had.
Architect Richard Welten heeft een prachtig
ontwerp gemaakt, waarbij deze balustrade
is weggehaald. De ruimte is mooi licht en
lijkt nu nog hoger. Het zou leuk zijn als

iemand nog foto’s heeft van de oude situatie!
De apotheker Ellen Willemsen werkt in de
apotheek met twee vaste, ervaren apothekersassistentes: Stéphanie en Hatiçe.
Ellen Willemsen werkte eerder dertien
jaar in Apotheek St. Pieter en acht jaar in
Apotheek Schoepp Mosae Forum in de
binnenstad. Zij heeft goed contact met de
huisartspraktijken in Maastricht-West.
Samen met de zorgverleners in het
gezondheidscentrum gaat het apotheek-

Sint Lucassingel
De voltooiing van de fietsroute van Malberg naar het centrum. Het ontbrekende stukje
‘rood’ in die route is het stukje Sint Lucassingel langs de moskee. Dit wordt komend
najaar aangepakt, met behoud van de bestaande parkeerplaatsen.
Dr. Bakstraat en omgeving
Voor dit stukje Brusselsepoort staan twee veranderingen gepland.
Kruising Orleansstraat / Bilserbaaan met van Kleefstraat / Brusselseweg
Het stoplicht op deze kruising is overbodig geworden en zal verdwijnen. Gelijktijdig zullen
een aantal andere aanpassingen gedaan worden. Zo zal het rare ‘bochtje’ voor fietsers
die van de van Kleefstraat komen richting Brusselseweg verdwijnen. Dat gaat ten koste
van de parkeerplekken met oplaadmogelijkheid op de voormalige busstop, die verplaatst
wordt naar de overkant. Voor voetgangers wordt de oversteek van de van Kleefstraat en
Brusselseweg vergemakkelijkt door midden eilanden.
Dr. Bakstraat
Wat grotere aanpassingen gepland voor de dr. Bakstraat en de kruising met de Via Regia.
Een belangrijke reden is dat de parkeerplaats van het winkelcentrum voor zowel komend
als gaand verkeer ontsloten zal worden via de dr. Bakstraat. Nu verlaat het verkeer de
parkeerplaats nog via de Artsenijstraat richting Eenhoornsingel. Wanneer in de toekomst
auto’s de parkeerplaats verlaten aan de dr. Bakstraat, moet dat op een veilige manier
kunnen gebeuren. Nu komt het verkeer vanaf de kruising met de Via Regia nog over twee
rijbanen aanrijden, wat wegrijden bemoeilijkt. Daarnaast zijn verbeteringen voor het
fietsverkeer gewenst.
De verkeerskundigen van de gemeente hadden een aantal vrij ingrijpende veranderingen
uitgewerkt, zoals onder andere het wegnemen van de twee bypasses bij de kruising met
de Via Regia (de bypass voor de bus van dr. Kleefstraat naar Via Regia, en de bypass voor
alle auto’s van Via Regia naar dr. Kleefstraat). Die veranderingen bleken echter duur en
zullen waarschijnlijk vervallen. Hoe de uitwerking er dus precies gaat uitzien is op dit
moment niet helder. Wel blijft staan dat er op een aantal plaatsen verbeterd fietsverkeer
zal komen.
Tenslotte: de grootste aanpassing zal betrekking hebben op de rotonde bij de van
Gentelaan/Nobellaan. Daar zal de uitwerking van de plannen echter nog meer tijd nemen.

Erwin Römkens, Ellen Willemsen, Stéphanie Caris en Hatiçe Culdur | foto Anne Lefevre - Mallemuze

'De huiskamer' open
door Jojet Lysen

De huiskamer in Gezondheidscentrum
de Fronten mocht in juli eindelijk
echt open. Op de grote zolder van
het centrum is een dagopvang voor
ouderen en kunnen buurtbewoners
terecht voor een kopje koffie en,
tegen een kleine vergoeding, ook
deelnemen aan de activiteiten.
Als u vaak alleen thuis zit of zich soms
eenzaam voelt is het een goed idee om
eens te gaan kijken. Er wordt geknutseld,
gepraat en en soms gekookt. Elke maand
is er een nieuw activiteitenprogramma.
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U bereikt de huiskamer via de lift vlak bij
de ingang van het gezondheidscentrum de
Fronten op de Victor de Stuersstraat 15.

U mag altijd
binnenlopen
voor een
gezond gesprek!
team activiteiten opstarten. Een idee is
Rondje Frontje: wandelen in het Frontenpark. We zoeken hiervoor nog een natuurliefhebber die tijdens het wandelen kan
vertellen over de flora en fauna in de Hoge
en Lage Fronten.
Een ander idee is (F)rond de tafel: informatie bijeenkomsten op ‘het Plateau’, de
lichte, glazen vergaderruimte onder de
nok van het dak op de tweede verdieping.
Gezonde thema’s komen aan bod zoals
‘beweeg je beter’, ‘weet wat je eet als
diabeet’, ‘gewrichten en gewichten’, ‘slaap
stress en andere sores’, ‘leef lief met je
hart’ en ‘gezond zwanger worden’.
Leefstijlapotheker Ellen Willemsen zou
zichzelf het liefst overbodig maken. Ze ziet
iedereen graag zo fit mogelijk met zo min
mogelijk medicatie. Een gezonde leefstijl
en een positieve kijk op het leven dragen
hieraan bij. U mag altijd binnenlopen voor
een gezond gesprek!

Bent u die natuurliefhebber met
kennis van het Frontenpark? Heeft u
interesse in een van de gezonde
bijeenkomsten? Of heeft u nog oude
foto’s van het gebouw?
Mail ons: apotheekdefronten@ezorg.nl
of bel 043-208 60 26.

Wandel mee met
het CNME

1 OKTOBER
15.00 UUR

door Jojet Lysen

excursie
de fronten

We gaan weer wandelen met het
CNME. Na een lange stop vanwege
Corona, organiseert het buurtnetwerk
weer een wandeling door de Fronten
onder leiding van het CNME.
Ook diegenen die bijna dagelijks de
Fronten bezoeken horen misschien
weer iets nieuws over dit mooie gebied.

Op weg naar een
beter Orleansplein

We hebben ook gesproken over de
mogelijkheid het terras van Cafe 1900 een
stukje op het plein te situeren. Het plein
zou daardoor veel meer gaan leven.

door Jojet Lysen

In de buurtkrant van april 2021 schreef ik over de verloedering van het
Orleansplein en deed een oproep aan bewoners van deze wijk om mee
te helpen het plein te verbeteren.

Deze wandeling, waarbij een medewerker
van het CNME uitleg zal geven over alle
veranderingen en de nieuwe flora en fauna
van het gebied, gaat door als er tenminste 8
buurtbewoners zich opgeven.
wanneer vrijdag 1 oktober 2021
tijd 15.00 uur (tot ca. 17.00 uur)
waar Vertrek bij de Achtzaligheden
		 (meethuisje)
inschrijven	buurtbewoners die willen
meelopen worden verzocht
vóór 28 september a.s.
een mailtje te sturen naar:
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

sjiek en sjoen
franq & groen
samen doen
door Jojet Lysen

Vanaf mei 2021 is een groep bewoners gestart met het vernieuwen van
het groen in de Franquinetstraat en
de straat schoner te houden. Met
ongeveer 8 straatgenoten en hulp van
Nelle Driessen van het CNME hebben
we het plantsoentje voor Café 1900
schoongemaakt en nieuwe planten
neergezet die het CNME had
geadviseerd en meegebracht.
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We hebben er voor gezorgd dat de fietsen
uit de boomspiegels verdwenen en bewoners
gevraagd geen vuilniszakken op de planten
te gooien. In de weken daarop hebben we
de boomspiegels in de straat gewied,
gesnoeid en opnieuw beplant met hulp
van Nelle en we hebben afgesproken elke
eerste zaterdag van de maand van half
elf tot maximaal twaalf uur aan de slag
te gaan.
In juni en juli is hard gewerkt èn heel
gezellig koffie gedronken. Er is een
app-groepje gemaakt voor alle straatbewoners die op de hoogte willen blijven
en incidenteel of vaker willen meedoen.
In augustus is de groenploeg even gestopt
omdat de meest trouwe schoffelaars
afwezig waren maar de eerste zaterdag
van september gaat er weer een ploegje
aan de gang.

De boomspiegels en een gedeelte van de
straat zien er al aanmerkelijk fleuriger uit.
De aanblik van sommige verhuurde panden
blijft echter treurig. Schoonhouden van
gevels en stoepen en de vergroening van
de straat staan niet op de prioriteitenlijst
van het merendeel van de verhuurbedrijven
in de Franquinetstraat. Commentaar van
een van de verhuurders: “mevrouw, dit
pand is er voor de verhuur. Daar ga ik niets
planten, dan moet ik dat onderhouden. Dat
snapt u toch wel!” Dat zijn huurhuis in onze
straat staat waarin we samenleven èn dat
vergroening belangrijk is voor het microklimaat in de stad is totaal niet aan de orde
voor dit soort investeerders.
Maar we gaan gewoon door! Voorafgaand
aan het straatfeest op burendag is subsidie
aangevraagd voor insectenkastjes en in het
najaar krijgen we voorjaarsbollen om in de
boomspiegels en het plantsoentje te planten.
Het wordt mooi!

In juni kwam een groep omwonenden uit
de straten rondom het Orleansplein voor
de eerste keer bij elkaar; uiteraard op het
plein. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat het plein groener en mooier
moet worden, beter ingericht en zo meer
mogelijkheden moet bieden voor sociaal
contact. We hebben gehoord dat sommige
onderdelen van het plein wél werken,
zoals het omheinde voetbalterreintje.
We zijn begonnen alle wensen op een rijtje
te zetten en gaan op een later moment
kijken welke voorstellen het beste in een
totaalplan passen. Ook in de toekomst
zullen we rekening moeten houden met
een aantal geparkeerde fietsen en autos
maar we hebben het idee dat het desondanks mogelijk moet zijn het plein te
verbeteren.
Het idee van een heg om het hek werd
algemeen omarmd mits duidelijk wordt
dat het hek rond de speelplaats bij een
herinrichting op dezelfde plaats blijft
staan. Voordelen: tegen een heg worden
geen fietsen geparkeerd en een bal kan
er niet meer onderdoor de weg op rollen.
Het is ook een manier om het plein, nu
een soort tegeloase, te vergroenen.
Bovendien, het hek staat er al! Verplaatsten
of veranderen kost geld dat we beter voor
andere onderdelen kunnen gebruiken.
We moeten dan wel als buurt ook de heg
onderhouden. Niet zo’n big deal werd
gezegd; met een elektrische heggenschaar
kun je in korte tijd veel doen. Een heg
5

zouden we in het najaar met buurtbewoners
en met hulp van het CNME kunnen aanplanten. Er is subsidie voor de planten
mogelijk vanwege de gewenste vergroening
van de stad. Samen een heg planten zou
ook een mooie start van het hele verbeterplan kunnen worden.
Verder zijn genoemd:
• Een jeu de boules baan.
•	Een ruilboekenkastje, ook met
kinderboeken
•	Meer plekken om uit te rusten en een
grote tafel met banken om aan te
kletsen en voor studenten zonder tuin
of balkon om aan te werken op hete
zomerdagen.
•	Een plek, misschien met grotere
banken, voor oudere bezoekers van de
huiskamer van gezondheidscentrum de
Fronten om even samen naar de buurt
en naar spelende kinderen te kijken
•	Betere speelvoorzieningen voor meer
leeftijden
•	Fietsen uit beeld parkeren door
misschien heggen aan de zijkanten
aan te planten.
•	Verhoogde boomspiegels met
zitbanken en bakken met planten
•	Een hek rond het hele plein
•	Kleine vierkante tafeltjes om aan te
schaken of te werken
•	Een omheinde fietsparkeerplaats
waardoor de rest van het plein fietsvrij
kan blijven
•	Meer groen, betere bestrating en daardoor een minder verloederde uitstraling.

De werkgroep heeft contact gezocht met
de gemeente om te kijken welk geld
beschikbaar is voor verbetering en voor
nieuwe speel- en bewegingstoestellen. We
willen ook graag de ideeën van de afdeling
stadsontwikkeling horen. We hebben nog
geen afspraak kunnen maken maar houden
u op de hoogte.
Terwijl we hier mee bezig waren stuitten
we op een ander probleem. De gemeente
eist dat er draagvlak is in een wijk voor
plannen die wijkbewoners ontwikkelen.
Ik heb een middag lang aangebeld bij alle
huizen aan de noord- en aan de oostkant
van het plein. In een groot aantal gevallen
wordt niet opengedaan omdat de bewoners
uitsluitend reageren als iemand belt of
appt, niet aanbelt. Als er wel werd
opengedaan had ik vaak hele vriendelijke
huurders aan de deur die best wel naar
mijn verhaal over het plein wilden luisteren
maar helaas over 3 of 6 weken, of gewoon
snel, weer gingen vertrekken. Er wonen
relatief veel studenten die maar een half
jaar of een jaar in de stad verblijven.
Ik schat dat aan het Orleansplein minder
dan 20% van de huizen bewoond wordt
door eigenaren van die huizen en dat zeker
60% van de huurders daar korter dan twee
jaar woont. Draagvlak van omwonenden
wordt zo een theoretisch concept.
Mijn kleine onderzoekje laat ook zien dat
de gemeente veel te lang is doorgegaan
met het toestaan van splitsing en verhuur
waardoor in onze buurt een bijna onomkeerbaar proces van afstand, verloedering
en vervreemding is ontstaan.
Bij het Orleansplein wordt verbetering
daarom een hele uitdaging want de
gebruikers en hun wensen verschillen
enorm. Maar voorlopig gaan we door; er
zijn al een heleboel ideeën en we willen
er graag nog meer horen.
Een groep buurtbewoners gaat als vast
een aftrap geven om het plein als ontmoetingsplaats te gebruiken. In september
organiseren zij daar een ontbijt voor
nieuwe en ‘oude’ bewoners om kennis te
maken. We zullen een paar mooie foto’s
maken en die in het volgende buurtblad
laten zien.

Wij vragen u, loop over het plein, denk
na en mail ons. Natuurlijk kunt u zich
ook nog aansluiten bij de werkgroep.
Mail ons en we nemen contact met u op:
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

Leefbaarheid
bevorderen we samen
in onze buurt
door Jeroen Vegter, Chris Leonards

Aan het eind van 2021 gaat de gemeente
het woonbeleid evalueren. Beleid voor
kamergewijze verhuur en woningsplitsing
voor appartementen vormt daarvan een
belangrijk onderdeel. Zaak dus om eens
op een rij te zetten hoe het nu met overlast in de wijk staat, wat er eventueel
aan gedaan kan worden, welke maatregelen werken en hoe nieuwe stappen
kunnen worden genomen om de leefbaarheid te versterken.

Licht en luchtig
als het kan,
standvastig
en solidair
als het moet

Sinds jaar en dag heeft de stichting
BuurtBalans bij de gemeenteraad en het
stadscollege aangedrongen op striktere
regels en handhaving van overlast in de
wijken. Dat heeft geleid tot een straatmaximum (maximaal 20% kamergewijze
verhuur in onze straten en een afstandscriterium voor kamergewijze verhuur
(minimaal 4 gewone huizen tussen kamerverhuurbedrijven) en de zogenaamde
40/40/40-regeling waarbij elk jaar een
beperkt aantal woningen mag worden
omgezet in kamerverhuurbedrijf of
appartementencomplex voor studenten.
Ook heeft het stadsbestuur de gedachte
overgenomen dat deels door de bouw van
grootschalige complexen in studentenhuisvesting moet worden voorzien,
zodat wijken niet verder belast worden.
Deze maatregelen ‘aan de voorkant’
hebben ons voor groter onheil behoed,
maar er zitten veel mazen in de regelgeving. De formele berekening van het
straatmaximum wordt bijvoorbeeld sterk
beinvloed door de omzetting een gewone
woning naar bijvoorbeeld drie appartementjes (zgn. ‘kamer-plus’) die in de
gemeentelijke werkelijkheid ook als
volledige woningen worden geteld en het
straatpercentage kamergewijze verhuur
dus weer omlaag halen. Ook ten aanzien
van niet gelegaliseerde kamerverhuur
komt de gemeente exploitanten maximaal
tegemoet: als aan minimale formele
criteria voldaan wordt, verleent de
gemeente alsnog een omgevingsvergunning, buiten het straatmaximum om.
Ook bij de verbouw van grotere complexen
naar studentenkamers wordt soms aan het
(bijna) bereikte straatmaximum voorbij
gegaan, zodat een straat plots volledig van
karakter kan veranderen.
Er zijn in de loop der jaren heel wat
voorstellen gedaan om tot een betere
regulering te komen. Buurtbalans heeft
bijvoorbeeld invoering van verhuurvergunningen bepleit, zodat malafide verhuur kan
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worden bestreden en exploitanten
medeverantwoordelijk gemaakt kunnen
worden voor overlast in of vanuit hun
bedrijven. Dit stadscollege heeft hier
geen oren naar. In plaats daarvan heeft
het stadsbestuur flink wat geld gestopt in
een keurmerk. In de praktijk heeft dit geen
enkel positief effect gehad op de leefbaarheid in de wijk en slechts een extra vinkje
(‘prettig wonen’) op de kamerverhuurwebsite opgeleverd. Deze zogenaamde
zelfregulering door de sector kan als
mislukt worden beschouwd.
Een andere manier om ongebreidelde
kamergewijze verhuur en opsplitsing van
woningen aan banden te leggen zou kunnen
zijn om in Maastricht verplichtend op te
leggen dat woningen alleen mogen worden
gekocht om er zelf te gaan wonen (in
tegenstelling tot het wijd verspreide ‘buy
to let’ van speculanten). Het college is
daar niet voor te porren en verschuilt zich
achter de gedachte dat zou moeten worden
gewacht op landelijke regelgeving voor
opkoopbescherming (die er voorlopig nog
niet komt).
Natuurlijk wordt leefbaarheid niet alleen
met wet- en regelgeving door de Maastrichtse autoriteiten bereikt. Tot voor kort
was het in onze wijk gebruikelijk dat
gewone bewoners samen met de wijkagent
en wijkhandhaver langs de kamerverhuurbedrijven gingen om kennis te maken met
nieuwe bewoners en minimale leefregels
voor de buurt te communiceren. Dit staat
nu stil, omdat de autoriteiten er niet meer
aan willen meewerken. De bewoners
ontwikkelen nu een nieuw plan voor een
kennismakingsbijeenkomst op het
Orleansplein direct na de Inkom.
Ook was en is er veel onduidelijkheid over
het melden van overlast door bewoners;
een van de weinige dingen die een buurtbewoner zelf actief kan ondernemen.
Buurtbalans heeft gepleit voor een goede
registratie van overlastmeldingen omdat
nu verschillende registers naast elkaar

Er zitten
veel mazen
in de
regelgeving
bestaan (bij politie en gemeentelijke
Handhaving) en in beide gevallen ontoereikend geregistreerd wordt. Dit heeft er
zelfs toe geleid dat tijdens stadsrondes
geconstateerd werd dat er nauwelijks
overlast was omdat er weinig geregisteerd
stond! De werkelijkheid op zijn kop dus.
Daarnaast blijft onduidelijk wie je nu moet
bellen (Handhaving via 14-043, of politie
via 0900-8844). In afgelopen jaren kon je
Handhaving ook door de week en ‘s-avonds
tot laat bellen. Dat is gedeeltelijk teruggedraaid vanwege de bezuinigingen die de
gemeente vanwege begrotingstekort heeft
doorgevoerd. De politie komt alleen in
aktie als ze er tijd voor hebben en ten
minste drie personen over dezelfde
overlast gebeld hebben. Wat helpt is
Handhaving er toe te verleiden om steun
van de politie te vragen, want Handhaving
alleen mag niet eens de huizen binnentreden en heeft geen sanctiemogelijkheden.
Buurtbewoners kunnen ook zelf in de gaten
houden aan wie huizen verkocht worden en
of er vergunningen voor verkamering of
opsplitsing worden aangevraagd. Via
https://www.overheid.nl/berichten_over_
uw_buurt_eenvoudig_zoeken kun je een
‘attenderingsservice’ instellen waarmee je
automatisch bericht in je email krijgt over
omgevingsvergunningen in je postcodegebied. Je kunt dan gegevens opvragen
en eventueel bezwaar maken. Dit is een
lastige, ingewikkelde weg. Zoek hulp bij
iemand die het al eerder heeft gedaan.
Als je voortdurend gebukt gaat onder
overlast en praten niet tot werkbare
afspraken leidt, is ondersteuning door
een professionele bemiddelaar mogelijk.
De gemeente heeft (buurt)bemiddeling
uitbesteed. Gedachte is dat partijen onder
leiding van een bemiddelaar tot een
gesprek worden gebracht, wat in sommige
gevallen de problemen verzacht. Probleem
is wel dat in de praktijk de overlastgevende
partij ook een snel veranderende partij is.
Vaak moet elk jaar opnieuw een draagbare
verstandhouding met de kamerbewonende
buren tot stand gebracht worden en de
praktijk leert dat de toon die bij eerdere
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confrontaties is gezet nog lang kan
blijven voortbestaan, ook al zijn de
oorspronkelijke overlastgevers allang
weer naar elders verhuisd.
Hoe blijven we in onze buurt ondanks
alles met elkaar in gesprek om voor alle
bewoners de leefbaarheid te handhaven
en - waar het kan - te verbeteren? Een
mooie uitdaging voor een unieke buurt in
Maastricht, gebouwd tussen de wereldoorlogen op de slagvelden uit het verleden
met een rijke verscheidenheid aan inwoners: jong en oud, lokaal en internationaal,
gezinnen en alleenstaanden.
Op 6 juli is een afvaardiging van de vaste
bewoners met een team van buurtbemiddeling in gesprek geweest om de situatie
van de laatste tijd te schetsen en te delen
en om te praten over een plan van aanpak
om de leefbaarheid te bevorderen.
Buurtbemiddeling nam deel met vier
personen, waaronder 2 studenten.
We hebben afgesproken om gespreksrondes met vaste bewoners en studenten te
gaan voeren, eerst afzonderlijk en daarna
samen. Om de kans op een goed resultaat
te bevorderen, gaan we alle medeverantwoordelijken c.q. betrokkenen hieraan
koppelen: de huiseigenaren, de (buurt)
politie, de (buurt)handhaving, de universiteit (studentenzaken) en de gemeentelijke
beleidsmakers. Wat is ieders belang? Wat
is het gedeelde belang? Hoe halen we het
beste bij elkaar naar boven als het gaat
om de leefbaarheid van onze buurt?
En terwijl dit bemiddelingsgesprek nog
niet opgevolgd is worden we opnieuw met
de neus op de feiten gedrukt door nieuwe
overlast vanuit kamergewijs verhuurde
huizen in onze straten (ondermeer
Franquinetstraat, Annalaan, Victor de
Stuersstraat). De inkom van nieuwe
studenten zal daar mede debet aan zijn.
Toch lijkt er nu, met alle overlast en
commotie, iets te gaan veranderen, want
waar eerder eenieder op zichzelf werd
teruggeworpen zetten buurtbewoners er
nu gezamenlijk de schouders onder door
belacties, wederzijdse informatie, benadering van de exploitanten en dergelijke
meer. En soms met succes…. in sommige
gevallen is Handhaving en Politie kordaat
opgetreden, en zelfs heeft een verhuurder
en een beheerder overlastgevende
huurders de wacht aangezegd!
Laat ons devies zijn: licht en luchtig als het
kan en standvastig en solidair als het moet.
Laten we niet vergeten onze stem te laten
horen bij de stadsrondes over het
woonbeleid aan het einde van het jaar.
Een fijne, rustige nazomer voor ons
allemaal!

Nieuw logo
winkelcentrum
Brusselse Poort
door Louise van Bronswijk

Op een van de eerste echte zomerse dagen
van dit jaar 18 juni, werd de parkeerplaats
bij de hoofdingang van winkelcentrum
Brusselse Poort gedomineerd door een
grote tent, statafels en veel apparatuur!
Dat betekent… een Coronaproof feestje!
De ondernemers van de Brusselse Poort
kwamen bijeen om samen met de eigenaren,
vertegenwoordigd door Richard Reulink,
voorzitter winkeliersvereniging Astrid van
den Wijngaard, wethouder Vivianne Heijnen
en enkele genodigden, zoals ondergetekende,
de onthulling bij te wonen van het nieuwe logo
van het winkelcentrum Brusselse Poort.
Na enkele korte toespraken en een leuk
filmpje over de ontwikkeling van het winkelcentrum, van MIRO in 1971 tot het huidige
winkelcentrum, was het tijd voor actie!
Met een druk op de knop veranderde het
oranje, wit-zwarte logo: Brusselse Poort,
Dao zien weer us! In het frisse groene:
Brusselse Poort, groot in klein geluk.

ontwerp Matters Most, Amsterdam

Het winkelcentrum Brusselse Poort wordt
verbouwd, de entree is vernieuwd en er zijn
een aantal winkels bij gekomen. Ook is het
al lichter geworden in het winkelcentrum.
De verbouwing is nog lang niet gereed en
zal nog zeker twee jaar in beslag nemen.
Er komt een gezellig centraal plein met
terrassen. Daarvoor zullen de roltrappen
verplaatst worden.
	De bedoeling is dat er naast de vijftig
winkels ook ruimte komt voor ons/het
Brusselse Poort buurt-inloop-huis!
	Wil je daarover meedenken, laat het
ons weten en stuur een berichtje naar
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

Mag ik even
ademhalen?
door Manuël Boessen (buurtbewoner)
met medewerking van Math Korpershoek (Milieu Defensie Maastricht)

Het verkeer over de Fort Willemweg – Nobellaan – Via Regia rotonde is de afgelopen
jaren, na het verplaatsen van de Noorderbrug, meer dan verdubbeld. De gevolgen voor
de luchtkwaliteit van deze zogenaamde ‘Randweg Noord’ (zo heeft de gemeente deze
weg door onze buurt genoemd…) merken de bewoners die hier wonen dagelijks.
Hier is geen meetapparatuur voor nodig: een goede neus volstaat voor het vaststellen
van de stankoverlast, om van de geluidsoverlast nog maar te zwijgen.
De hoge fijnstof concentraties kunnen ook
objectief, met behulp van meetapparatuur
worden vastgesteld. Sinds ruim 3 maanden
doe ik daarom mee aan het project Samen
Meten van het RIVM (zie ook hier: https://
samenmeten.rivm.nl/dataportaal). Hierbij
worden op een aantal locaties in Maastricht
door de bewoners zelf actuele metingen
van fijnstof gedaan met behulp van officiële
luchtmeetapparatuur. Ik heb de resultaten
van ‘mijn’ meetkastje aan de Bilserbaan in
onderstaande grafiek weergegeven. Hier
zijn de fijnstofmetingen (PM 2.5) over de
afgelopen 3,5 maanden weergegeven.

Wat hierbij opvalt is dat de EU-grenswaarde
die voor fijnstof (PM 2.5) is bepaald, namelijk
25 microgram/m3, de afgelopen 3,5 maanden
al 35 keer is overschreden. Dat is een
zorgelijke situatie. Volgens de Wereld
Gezondheids Organisatie (WHO) zou de
grenswaarde eigenlijk maar 10 microgram

oproep

moeten zijn; alles daarboven vindt zij
slecht voor de gezondheid. Het is dus
duidelijk dat deze situatie om verbetering
vraagt. Een milieuzone, een gebied waar
bijvoorbeeld doorgaande vrachtauto’s niet
mogen komen, zou zeker helpen.
Daarnaast moeten we voorkomen dat de
zaken nóg slechter worden. Die kans
bestaat want er bestaan allerlei plannen
die voor nog meer verkeer zullen zorgen
en dus voor een nog slechtere luchtkwaliteit in onze buurt.
Er wordt gedacht aan een parkeerplaats
voor 250 voertuigen bij het Via Regiaplein
en een parkeergarage voor 550 voertuigen
bij winkelcentrum Brusselse Poort. Er is
een plan om de rotonde Nobellaan te
vergroten zodat de vrachtauto’s er beter
omheen kunnen en bovendien wordt de
Tongerseweg vanaf 31 augustus voor vier
maanden afgesloten voor doorgaand
verkeer. Dit verkeer zal dan zeker de weg
naar het Via Regiaplein en de ‘Randweg
Noord’ weten te vinden, en het is maar
de vraag of dit werkelijk tijdelijk zal zijn.
Vorige maand heb ik dan ook samen met
mijn dochter druk geflyerd in de buurt ten

Wie helpt mee de bloementuin
in het Viegenpark (Caberg)
gezamenlijk te onderhouden?
#gezellig#ontspanning#ontmoeten#onthaasten

behoeve van de petitie www.milieuzonemaastricht.nu. Deze kan nog steeds
getekend worden, en als daar iets mee
gedaan wordt zal dat voor de buurt
Brusselsepoort zeker een bijdrage leveren
aan een betere luchtkwaliteit.
Milieu Defensie Maastricht (MDM) voorheen “Klaor Loch” ziet ook de gevaren die
Brusselse Poort bedreigen. Milieudefensie
strijdt al 16 jaar voor een betere luchtkwaliteit in Maastricht en omgeving.
Grootste boosdoener: de enorme hoeveelheid vracht- en personenverkeer die onze
(binnen)stad bezoekt.
Maastricht verwerkt per etmaal tot drie
keer meer vrachtverkeer dan gebruikelijk
voor een stad met een vergelijkbaar
inwoneraantal. Dit geldt overigens in nog
grotere mate voor de permanente stroom
personenverkeer. Dat moet en kan anders.
Milieudefensie probeert -samen met
anderen- bestuurders en politici te bewegen
meer ambitie te tonen en maatregelen te
nemen. De mate van luchtverontreiniging
is in de laatste jaren enigszins verbeterd
maar nog lang niet op het gewenste niveau.
Ook in Brusselsepoort niet. Tegelijk moet
opgemerkt worden dat de lucht rondom de
Acht Zaligheden, waar een meetstation
staat, relatief schoon is (met verse
lucht die vanuit het westen tussen de
St. Pietersberg en Caberg door Maastricht
binnenkomt). Echter zodra je 400 of 500
meter verwijderd bent van dat meetstation
kan die luchtkwaliteit fors slechter zijn.
Dat is met name het geval bij het Emmaplein waar in het verleden een verdubbeling
van het NO2 niveau ten opzichte van de
meting bij de Acht Zaligheden bleek.
Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de
Frontensingel waar het aantal verkeersbewegingen de afgelopen jaren sterk
toegenomen is.
Reden genoeg voor bewoners om de
verkeerssituatie in de buurt scherp in de
gaten te houden en zo nodig met elkaar, of
via het Buurtnetwerk, actie te ondernemen.

Wij stellen deze vraag omdat er hulp
nodig is om de tuin, die er ooit zo mooi
bij lag, weer in ere te herstellen.
Aangezien het park grenst aan onze wijk
doen wij de oproep ook in ons buurtblad.
Iedere dinsdag en zaterdagmorgen
wordt in de tuin gewerkt!
Locatie: Viegenpark, Tamboerijnstraat
Voor vragen of aanmelding, mail naar:
samengroenermtrnw@gmail.com
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Kijk
op
de
wijk
door Arja Peters

foto's Arja Peters

Na tijden van wandelen en voorzichtig zijn
met bezoek en andere coronamaatregelen
zijn er weer dingen mogelijk. Iedereen
heeft de zomer in zijn bol en de jeugd feest
er op los.
Helaas is die feestvreugde van korte duur
en worden we eerst overspoeld door de
deltavariant en daarbovenop door ongelooflijk veel regen en overstromingen.
Code rood op alle fronten!
Het is weer rustiger in de buurt, en veel
studenten zijn naar huis. Tot nu toe valt
het mee in onze wijk met ondergelopen
huizen, al zien sommige tuinen in het
nieuwe villawijkje er ineens uit als een
moeras en ’s avonds zingen de kikkers
daar in een oorverdovend koor.
Ik snap niet -en dat zeg ik niet om mensen
op hun tenen te trappen maar uit zorg voor
ons allen- waarom mensen hun tuin vol
leggen met beton. Het is toch duidelijk dat
in tijden van droogte juist het groen het
water vasthoudt en in moessons, zoals we
die nu meemaken, het water niet kan weg
zakken in de bodem als er bestraat is?
Waarom willen mensen dan eigenlijk een
tuin, vraag ik me soms af?
Zelf heb ik 3 tuinen, een voor het huis, een
erachter en sinds vorig jaar een moestuin,
samen met mijn lief. Jaren geleden zag ik
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voor het eerst zinnia’s en ik was op slag
verliefd. Er bestaat niets op de wereld
waar je vrolijker van wordt dan van zinnia’s.
De uitbundige kleuren en kronkelige
stelen lachen je toe. Wie houdt er nou niet
van deze eigenwijze prachtige uitblinkers!
Toen wist ik niet wat het waren maar
ineens zag ik de zaden in het tuincentrum
en heb er toen allerlei soorten van
ingeslagen.
Vorig jaar in het vroege voorjaar heb ik via
internet heel veel bloemzaden en dahliaknollen besteld, toen we net in de eerste
coronagolf zaten. Met smart zat ik te
wachten maar nee, er kwam niets. Ik
kreeg een mail, dat veel medewerkers
corona hadden van de zaadhandel en dat
de levering verlaat was. Inderdaad, na het
zaaiseizoen kwam beetje bij beetje nog
wat nageleverd. Gelukkig kon ik, na wat
bedelen bij de Eerste Maastrichtse Dahlia
Vereniging in Amby, nog wat plantjes
krijgen en vorig jaar kon ik toch al genieten
van een klein stukje in de tuin dat vol stond
met dahlia’s en zinnia’s.
Mijn plannen waren groter en tot in
november heb ik een stuk van de tuin
ontgonnen waar een grote bloemenzee
zou komen dit jaar.

Buurtgenoten -en gelukkig weet een groot
aantal mensen wat ik bedoel- je wordt er
gelukkig van om je noeste arbeid tot
wasdom te zien komen! Ja, het kost
moeite, want mijn vensterbanken stonden
vanaf maart vol met voorzaaibakken en
toen de plantjes eenmaal in de tuin
stonden werd het een continu gevecht
met slakken en nu met deze regen nog
meer, maar dan heb je ook wat.
Iedere avond zijn wij op jacht en sturen we
de slakken naar een andere plek, zullen
we maar zeggen, maar zie het resultaat!
In het begin keek ik de grote papavers en
anemonen uit de grond …en ja hoor, ze
kwamen.
Nu staat de tuin vol met de grootste
dahlia’s die je ooit hebt gezien en alle
kleuren zinnia’s, goudsbloemen,
papavers, korenbloemen, rode klavers,
wikke, peen en reukerwten.
Ik leer er veel van en ben al bezig met
wat ik volgend jaar anders zou doen.
Misschien organiseer ik wel een zinnia
wedstrijd in de wijk.
Mensen, ga aan de slag en word er blij
van in deze donkere dagen!

Slopen/bouwen/wonen in de Brusselse Poort;

love and
peace in
maastricht
noordwest

Wat gebeurde er de
afgelopen maanden?
door Jojet Lysen

door Herm Willems

De gemartelde boom op het perceel Franquinetstraat 40 waarover ik schreef in
het vorige nummer heeft het tot nu toe overleefd. Dankzij uw schietgebedjes en
een lekkere nat voorjaar, denk ik. De bouw van het perceel schiet niet erg op.
We kijken nog steeds uit op een ravage met een gat en als het heel warm is merken
we dat door het verdwijnen van zoveel beukenboom de hittestress in omgeving
is toegenomen en jammer genoeg ook het lawaai van de verkamerde huizen.
Bladeren houden behalve zonlicht blijkbaar ook geluid tegen. Nu eens kijken
wanneer de nieuwe eigenaar van het perceel wel zijn beloftes nakomt…..
De beukenboom na...

Ooit gehoord van het Viegenpark?
Als je het hebt over het Malieveld of het
Museumplein hoef je de naam van de stad
er niet bij te noemen. Maar al zou je dat bij
dit park wel doen, dan nog hebben veel
mensen zelfs uit de aangrenzende wijken
Malpertuis en Caberg geen idee waar je
het over hebt. En dat terwijl ze er dagelijks
hun volwaardige huisgenoot uitlaten.
Over de rest van Maastricht zullen we er
dus maar het zwijgen toe doen. Misschien
is de naam domweg niet goed gekozen,
want een enkeling die het terrein wel kent
spreekt de naam uit als… Vliegenpark!
Brusselsepoortweide zou beter zijn, dan
wist de hele stad en omstreken tenminste
welke kant je op moet om er te komen.
Hoe dan ook, op deze locatie werd op 28,
29 en 30 juli ‘Zomer in het park’, georganiseerd door ‘Samengroener Maastricht
NoordWest’, in samenwerking met een
aantal andere organisaties, en met hulp
van veel vrijwilligers. Voor het vierde jaar
op rij alweer. Volgens de folder in mijn
brievenbus waren er activiteiten voor kids
-zoals Nederlandse kinderen tegenwoordig
veelal genoemd worden- en voor volwassenen. Maar ook senioren waren welkom las
ik. Je moest zelf maar uitmaken of je bij die
groep hoort, want niemand weet op welke
leeftijd je voor die eretitel in aanmerking
komt.
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Het aangeboden programma was uitzonderlijk gevarieerd. Wie daar meer over wil
weten moet maar eens op Emotional Media
gaan grazen. Opvallend was de bonte
gemêleerdheid van het gezelschap.
Allerlei nationaliteiten, leeftijden en
pluimages waren op harmonieuze wijze
gemixt als één grote minestronesoep.
Op veel plekken in de wereld anno nu nog
altijd moeilijk, maar op dit Maastrichtse
grasveld vanzelfsprekend. Zelfs vrouwen
uit culturen waarvan je het nooit zou
verwachten namen blij en uitgelaten deel
aan dansjes op Mestreegse vasteloavesmeziek.
Zeepkunstenaar Berto lanceerde samen
met de kinderen de aller, allergrootste
zeepbellen die er ooit geweest zijn. Een
geruchtenverspreider wist te vertellen dat
een Heerlenaar, vanaf een terras op het
Pancratiusplein, in paniek de politie had
gebeld, om door te geven dat hij transparante ufo’s in duizenden kleuren aan de
westelijke hemel had waargenomen.
Gelukkig kon de klantvriendelijke diender
hem geruststellen.
Wie zich afvroeg of de liefde zijn of haar
pad ooit nog eens zou kruisen hoefde
daarover niet langer in het ongewisse te
blijven. De aanwezige waarzegster, met
bijpassende geheimzinnige blik in de ogen,
kon je in, of mogelijk uit de droom helpen.

Zeepkunstenaar Berto | foto Lucy Philippen

En Donci Banki kreeg de kinderen zover,
dat ze de meest fantastische toneelvoorstellinkjes neerzetten. Ontroerend was de
volkomen natuurlijke wijze waarop ze dat
deden.
Had je koffiemolen het onlangs begeven?
Op de weggeeftafel vond je er wel eentje.
Misschien niet in de kleur die je had gewild,
maar hij deed het nog wel. Of je trof iets
anders aan waarvan je niet eens wist dat je
het eigenlijk al langere tijd nodig had.
Ook een bleke en broze intellectueel liet
achteloos zijn magnum opus drie dagen
onaangeroerd en mengde zich tussen al
dat wonderlijke aardse vermaak waar
gewone mensen altijd zoveel vreugde aan
beleven. Het kostte even wat moeite om te
wennen, maar tenslotte waren hem toch
wel enige schellen van de ogen gevallen.
Nu maar hopen dat ze in een later stadium
niet opnieuw aangroeien.
Op vrijdag was er groentesoep. Niks geen
Unileverbulk, alles nog met de hand op
oma’s, of moet ik in dit geval zeggen
seniorenwijze. Maar dan wel gebrouwen
door een clubje vlijtige junioren. Die
kunnen dat ook heel goed, zo bleek. Ik was
in elk geval niet weg te slaan bij die grote
dampende pan.

Het perceel aan de Bilserbaan ter hoogte
van nr. 14 wordt eindelijk ook bebouwd.
Tenminste als de geplande huizen verkocht
worden. Op Funda ziet het er gelikt uit en
misschien hebben bewoners volgend jaar
nieuwe buren in twee degelijke retrowoningen. Niet spectaculair mooi maar
ze passen in de buurt. Het kon erger.
Zoals bijvoorbeeld de bebouwing op het
Standaardterrein. Mijn hemel, wat is dat
lelijk geworden. Rare blokken zonder
kraak of smaak. Misschien ben ik vooringenomen omdat ik het hele project niet
zag zitten maar wat een treurnis. Typisch
voorbeeld van “witte schimmel”; een term
die 30 jaar geleden al aangaf dat de
randen van een dorp of de stad te lelijk
bebouwd werden zonder visie of gevoel
voor identiteit van de bebouwde omgeving.
Wat mij betreft zitten mensen die vergunning geven voor zoiets lelijks op zo’n
mooie plek zelf niet op de goede plek!
Desondanks hopen we dat de nieuwe
bewoners zich snel thuis gaan voelen in
de Brusselsepoort en actief willen worden
in onze mooie buurt. Tenslotte: er is een
huizencrisis en de locatie is fantastisch.
Wij rekenen het u niet persoonlijk aan.
Gelukkig is er in de buurt ook nog iets
moois te zien. Mijn hart maakt elke keer
een klein sprongetje als ik over de Fort
Willemweg naar de Noorderbrug rijd en
de Cokesfabriek zie. Dat ziet er nu al heel
gaaf uit en misschien wordt het nog
mooier als het helemaal af is. De Cokesfabriek hoort net niet meer bij de buurt
maar ligt wel op wandelafstand. Voor wie
het nog niet wist: Valentin Loellmann, een
ontwerper die al langer in Maastricht
werkt, gaat hier zijn designstudio onderbrengen. Het project gaat een aantal jaren
in beslag nemen. De restauratie van het
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rijksmonument begint met het bedrijfsklaar maken van de werkplaatsen van
de ontwerper op de begane grond en de
eerste verdieping. Daarna volgt de bouw
van een hoge botanisch kas met een
aansluitende waterpartij, de aanleg van
een beeldentuin met paviljoen én het
inrichten van publieke en educatieve
ruimtes. Ook komen er een aantal “artist
in residence-studio’s”op de verschillende
etages. We willen heel graag met geïnteresseerde buurtbewoners een bezoek
brengen aan het gebouw en zijn nieuwe
gebruikers maar op de korte termijn gaat
dat nog niet lukken zo werd me verteld.
Later in het jaar 2022 zijn we welkom en
kunnen we in overleg een excursie
plannen. We houden u op de hoogte en
zullen die excursie aankondigen op de
website en in dit blad.
Last but not least: de Lambertuskerk
staat in de verkoop op het moment dat ik
dit schrijf. (augustus 2021). De eigenaar
wil blijkbaar landelijk gaan wonen én
cashen. Ja, een lastig verhaal vind ik.
Het wringt dat iemand zoveel geld
verdient met de verkoop van een pand
dat vooral met heel veel belastinggeld
overeind is gehouden. Op het moment
van de koop wèl iemand die middenin
een economische crisis, toen iedereen
het liet afweten, zijn nek heeft uitgestoken
en daardoor behoud van de kerk mogelijk
heeft gemaakt. Liever een huis en bedrijf
in een kerk dan helemaal geen kerk.
Ik ben nog steeds blij dat de Lambertuskerk er staat zoals ie staat. We hopen
maar dat een nieuwe koper er goed mee
om zal gaan én zich zal verbinden met
de buurt.

samengroenermnw
maastricht noord west

Een kleine terugblik van Zomer in het Park,
het jaarlijks evenement in het Viegenpark
met leuke activiteiten. Het waren drie
zomerse dagen. Op naar volgende zomer!

IMPRES
S
ZOMER IE
IN HET P
ARK

Nieuws van
basisschool St. Oda
door Carly Maenen, basisschool St. Oda

Wederom een bewogen
schooljaar op Kindcentrum Oda
Ook dit schooljaar hebben we ons als team met kinderen
en ouders weer goed door de lockdown weten te slaan.
Er is uiteraard online lesgegeven aan alle klassen en op
school een noodopvang geregeld voor kinderen waarvan
ouders bijvoorbeeld in de zorg werken.
Ditmaal konden we ook goed terugvallen op een protocol
afstandsonderwijs dat gaandeweg de eerste lockdown
ontwikkeld en geëvalueerd is.
We hebben dan ook gedurende deze lockdown beter kunnen
starten met de ICT middelen die we voor handen hebben en verder
kunnen werken aan de leerstof die we in die periode gepland
hadden. Kortom: We hebben efficiënter kunnen werken met de
leerlingen en we kijken, ondanks dat we de leerlingen het liefst
op school ontmoeten, tevreden terug op deze tijd.
We hebben afgelopen schooljaar helaas afscheid moeten nemen
van peuteropvang Pinokkio. Gelukkig hebben we vernomen dat er
zich vanaf het begin van het komend schooljaar weer een nieuwe
aanbieder in ons gebouw zal vestigen, waar we uiteraard naar
uitkijken en heel blij mee zijn.
Twee leerlingen van groep 8 hebben dit schooljaar meegedaan
aan het project ‘Baas van Morgen’, georganiseerd door JINC.
Zij hebben op de spreekwoordelijke stoel van de directeur van
Vita Talalay gezeten. Het doel van dit project is een waardevol
contact op te doen voor later en van binnenuit te zien hoe een
bedrijf werkt. De twee meiden, Syenna en Lisa, vinden er dit van:
Syenna:
"Ik vond het een leuke dag en ik heb ervan geleerd. Ik zou ook wel
graag baas van een bedrijf willen worden, omdat ik het ook van
dichtbij meemaak. Mijn vader is namelijk ook eigen baas. Het was
leuk om te zien dat een eigen baas ook mensen kan rondleiden
zoals mij en mijn klasgenoot. En er was een man die niet echt de
baas was maar die kijkt of iedereen het goed doet. Maar ik denk
dat de baas zelf op die dag niet zo veel te doen had omdat hij op mij
en mijn klasgenoot moest letten en deze man zijn werk overnam."
Lisa:
"Ik vond het een leuke dag, er waren veel aardige mensen die ook
heel open waren en we hebben veel geleerd. We hebben gezien
hoe ze de matrassen maken en welke materialen erin gaan. Het
verschil tussen normale matrassen en de matrassen van Vita
Talalay is dat deze beter veren. We hebben gezien dat ze een
knikker op een van de matrassen van Vita Talalay lieten vallen, dat
deze stuiterde en dit bij andere matrassen niet gebeurde. Ik vond
het supergezellig, maar ik denk niet dat ik ooit in een bedrijf als
Vita Talalay zou willen werken in de toekomst, omdat het niet echt
in de buurt is van wat ik later zelf wil worden."
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Kom gerust eens een kijkje nemen bij ons op school. U bent
iedere dag welkom. We maken graag een afspraak met u om
ons kindcentrum te laten zien. Neem ook alvast een kijkje op
onze website www.oda-bs.nl of op onze Facebookpagina.
U kunt ons mailen info@oda-bs.nl of bellen 043-343 09 70.
buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort

