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Belangrijke telefoonnummers

Wijkagent T. van Heusden 4001205
Drugsklachtenlijn politie 4006633
Klantenmeldpunt gemeente 3505202

Van de redactie

De “schokgolf”,  die ons eerste wijkblad in april
teweeg had kunnen brengen, is vrijwel uitgebleven:
Iemand in de Victor de Stuersstraat bleek geen blad
ontvangen te hebben; een bewoner van de Bilser-
baan vond dat zijn straat als een der oudste in de
buurt zeker voor bezorging in aanmerking moest
komen; een oudere heer in de Antoon van
Elenstraat zag, vooral vanwege het bukken, geen
kans om zijn stoep onkruidvrij te maken en ver-
baasde zich over het feit dat een van de rondleidin-
gen door de Hoge Fronten op eerste pinksterdag
plaatsvond en een mevrouw aan de Pastoor
Habetsstraat voorzag overlast door opgeschoten
jeugd tijdens de openstelling, buiten schooltijd, van
de speelplaats bij de Sint Odaschool.
We hebben, voor zover nodig, naar oplossingen
gezocht of geprobeerd de opmerkingen op de juiste
plaats te deponeren.
Tenslotte spraken enkele bewoners langs de Via
Regia hun waardering uit voor onze eerste editie.
Voorwaar, geen opzienbarende reacties bij een op-
lage van 1200 stuks, die overigens naar 1000 terug-
gebracht kan worden.

Het probleem van onze wijk is misschien dat er
eigenlijk geen echte problemen zijn. Natuurlijk ko-
men er weleens strubbelingen of irritaties voor en
heerst er soms ongenoegen, maar grote problemen,
die de mensen massaal in beweging brengen, kent
de buurt niet.

Dat verklaart wellicht het gegeven dat slechts een
gering aantal mensen actief is in de buurtraad. Dit
houdt tevens het gevaar in dat, wanneer er werke-
lijk een serieuze moeilijkheid zou rijzen, die raad
onderbezet is en er veel te weinig mensen zijn om
dan tot actie over te gaan.

Oktober 1999
jaargang 1
nummer 1

Het verdient daarom aanbeveling alsnog te bekij-
ken of u in uw volle agenda de mogelijkheid ziet
om 6x per jaar een paar uurtjes mee te denken over
zaken die onze wijk betreffen, zodat niet, zoals nu
in feite het geval is, slechts één persoon een over-
zicht heeft van alle kwesties die met de buurt te
maken hebben.

Inmiddels blijken diverse stichtingen en organisa-
ties het bestaan van onze “buurtkrant”ontdekt te
hebben en stuurde men ons artikelen en oproepen
met het verzoek die in de volgende aflevering op te
willen nemen. We staan welwillend tegenover deze
instellingen, doch nemen in ons blad vooral wijk-
nieuws op. Zouden we aan hun verzoek gehoor ge-
ven, dan lopen we kans dat u het wijkblad minder
leest, omdat u deze berichtgeving al in krant, week-
blad of op t.v. bent tegengekomen.

We selecteren dus zorgvuldig en plaatsen slechts
datgene, wat min of meer op de buurt betrekking
heeft en, wegens plaatsgebrek, dan nog vaak in ver-
korte vorm.
Reacties, vragen, opmerkingen, twijfels? Graag!
Redactieadres: Sint Odastraat 3, 6217KN, Maas-
tricht,
tel. 3432444.
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voorlopig plan

Buurtnieuws
Openstelling St. Oda-speelplaats
De proefopenstelling van het plein bij de Sint
Odaschool gedurende de afgelopen zomermaanden
is een succes geworden. Afgezien van een paar in-
cidentele klachten -die nog zullen worden doorge-
sproken- hebben buurtkinderen in de leeftijd van
vier tot en met twaalf jaar hier buiten schooltijd
gezellig en verkeersveilig kunnen spelen.

Voorafgaand aan de opening tijdens de open dag op
6 juni jl. heeft de school in samenwerking met het
buurtcomité een aantal speeltoestellen laten bij-
plaatsen en hebben ouders het plein opgefrist. In-
middels heeft zich een groepje van een tiental
ouders en omwonenden gevormd, dat de laatste
kids omstreeks half acht huiswaarts dirigeert en de
poort sluit.

Volgend jaar tussen mei en oktober (of tot de start
van aanvullende nieuwbouw) zal dit initiatief vrij-
wel zeker voortgezet worden.

Terugblik onkruidverwijderdag 8 mei

“Zelf onkruid wieden voor je deur op de gemeente-
lijke stoep. Het lijkt nostalgie.” Zo begon het arti-
kel dat het Limburgs Dagblad op 10 mei jl. in hun
krant wijdde aan dit gebeuren. Hoewel de onderti-
tel was: “Actie in wijk Maastricht krijgt nauwelijks
respons” , zijn wij als initiatiefgroep het daar niet
mee eens. Ofschoon op de dag zelf maar weinig
mensen in de buurt op hun stoepen bezig waren ,
zijn toch velen later in de lente- en zomerperiode
actief geworden en was het beeld van de buurt be-
hoorlijk onkruidvrij. Dit is ook de mening van de
gemeente Maastricht, die haar bijdrage leverde
door het buurtbeheerbedrijf Noord-West een aantal
malen met gasbranders door de wijk te laten gaan
op de plekken waar geen particulieren woonden.

Samen met de gemeente volgen we het project op
de voet, en proberen, waarnodig, bij te sturen. Ook
de St. Odaschool zorgde voor een keurig schone
stoep aan de Past. Habetsstraatzijde. Genoeg basis
dus om door te gaan, lijkt de buurtraad.
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Dat wij nauwelijks reacties krijgen van bewoners
en ook de informatiemarkt op het Orleansplein zo
goed als niet bezocht werd, wijten we dan maar aan
het drukke leven dat veel mensen leiden, en niet
aan het feit dat men dit initiatief geen warm hart
zou toedragen. De informatiemarkt zal dan ook niet
meer in dezelfde vorm als de afgelopen twee keer
georganiseerd worden. Misschien komt er wel he-
lemaal geen informatiemarkt meer.

We zijn er nog niet uit. Het belangrijkste is natuur-
lijk dat er niet meer met gif gespoten wordt in onze
wijk en dat de meerderheid van de bewoners door
het schoffelen en vegen van hun stoepen aangeeft
dit waardevol te vinden.
Voor informatie, op- en aanmerkingen kunt u te-
recht op de bijeenkomsten van de buurtraad of bij
ondergetekende, C. Luja, tel. 3432433.

Vooruitblik gifvrije wijk / natuurlijk beheer.

Onlangs heeft de Milieugroep St.Pieter de ge-
meente Maastricht aangeraden om de beplanting
van boomspiegels en de aanleg van geveltuinen
door de hele stad te stimuleren (bron : Nieuwsblad
CNME , najaar 1999). Het geld dat vrijkomt door-
dat boomspiegels zo mogelijk meer onderhoudsvrij
worden, kan gebruikt worden voor het gifvrij be-
strijden van onkruid.

De buurtmilieugroep Brusselsepoort-oost onder-
steunt dit idee en zal in de loop van 2000 nagaan in
hoeverre bewoners van Brusselsepoort in samen-
werking met de diensten Stadsbeheer, Buurtbeheer-
bedrijf en MTB hieraan medewerking kunnen ver-
lenen. Dit zal ter sprake komen tijdens onze bijeen-
komst van 14 maart a.s.
U doet toch zeker ook mee ?

Reconstructies randwegen.

Op 25 oktober jl. werd de inspraaktermijn ten aan-
zien van de reconstructievoorstellen Cabergerweg-
Fort Willemweg (inclusief tweezijdige fietsroute-
verbinding Kastanjelaan - Ravelijn/Hogeschool)
afgerond, nadat hieromtrent op 6 oktober jl. in de
Wiemerink een informatieavond heeft plaatsgevon-
den. De aanpassing en beplanting met zilverlinden
van de Sint Annalaan vindt plaats vóór de recon-
structie van het Kon. Emmaplein, die naar ver-
wachting in het najaar van 2000 zal worden uitge-
voerd.

Buurtplan Brusselsepoort-oost

Veel plannen die indertijd zijn gemaakt voor de
verbetering van de woonomgeving in onze buurt
zijn inmiddels uitgevoerd. Wij, het buurtcomité,
vroegen ons af wat de stand van zaken is m.b.t. de
eerder gepresenteerde plannen van de gemeente
voor het gebied Achtzaligheden / Erfprinsbastion /
Halvemaanstraat.  Wij hebben aan de gemeente
hierover om informatie gevraagd en men kon ons
het volgende melden:

Over deze reconstructie zal nog een informatie- en
inspraakavond worden georganiseerd (waarschijn-
lijk in het eerste kwartaal van 2000) , waarvan u
via berichtgeving in weekblad ‘de Maaspost’ in
kennis wordt gesteld. Voorafgaand aan de defini-
tieve omlegging van onze gemeentelijke openbaar
vervoer-as (inmiddels gepland op 1 juni 2001) zul-
len dan de belangrijkste veranderingen op de buurt-
randwegen van Brusselsepoort-oost zijn gereali-
seerd.
Wij hebben in het verleden al aangegeven dat “de
veiligheid op en oversteekbaarheid van deze rand-
wegen onze aandacht blijven houden”. Daarom
brengen wij u nu reeds van de voorlopige plannen
op de hoogte , zodat we uw op- en aanmerkingen
kunnen inventariseren en liefst nog voor de
inspraakavond met de afdeling stedelijke inrichting
van de gemeente kunnen doorspreken. Deze inven-
tarisatie en voorbespreking vindt plaats tijdens het
overleg van het buurtplatform op 9 november en 18
januari a.s.

Sint Lambertuskerk
Ten aanzien van de toekomst van de Sint
Lambertuskerk verscheen in het januari-verslag
van de raadscommissie Cultuur en Volkshuisves-
ting een meldtekst met de volgende strekking:
Het bisdom heeft aan een projectontwikkelaar de
opdracht gegeven een aantal varianten (waaronder
ook wonen en bedrijfsruimtes) uit te werken. De
verantwoordelijkheid in deze ligt niet bij de ge-
meente. De gemeente dient wel randvoorwaarden
te stellen. Verdere detail-informatie (omtrent de
pastorie) is thans niet beschikbaar. Inmiddels is be-
kend dat de pastorie mogelijk een functie krijgt als
behuizing van het r.-k. studentenpastoraat.
Over de huidige onderhoudstoestand en toekom-
stige bestemming heeft het buurtplatform onlangs
een aantal vragen aan de gemeente doen toekomen.
Het antwoord hierop is nog niet bekend.
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Stichting Horizon
Een maatjesproject in de psychiatrie is op zoek
naar nieuwe vrijwilligers die:

- een praatje willen maken en een kopje koffie
meedrinken

- gezelschapsspellen leuk vinden zoals kaarten,
puzzelen e.d.

- kunnen tekenen, schilderen of knutselen en dit
graag samen doen.

Voor dit werk is motivatie en  levenservaring be-
langrijker dan opleiding. U kunt rekenen op profes-
sionele begeleiding, een onkostenvergoeding en
een vrijwilligersverzekering.

Heeft u interesse, telefoonnummer 3621567, van
maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Stichting Buurtbeheerbedrijf Maastricht
Noord-West

Het buurtbeheerbedrijf Noord-West Maastricht
bestaat ondertussen 5 jaar. Het wil tegen betaalbare
prijzen diensten leveren, zoals: het opruimen van
straatvuil, het verrichten van onderhoud, herstel-
werkzaamheden, klusjes, tuinwerk, schilder- en
behangwerk, het aanbrengen van beveiliging tegen
inbraak, enz; maar werkt zonder winstoogmerk.

Enerzijds geeft het langdurig werkelozen de kans
om weer hun herintrede te doen op de arbeids-
markt, anderzijds verhoogt het daarmee woon-
genot en leefbaarheid.
U kunt tussen 8.00 en 16.30 uur bellen voor een
opdracht: 3430259!

De Woningstichting Sint Servatius is al enige tijd
bezig met een onderzoek naar de financiële
haalbaarheid van het ‘Hoge Fronten’-project. On-
langs is met het Burgerlijk Armbestuur overeen-
stemming bereikt over terreinaankoop. Daarna is
bekeken of de gemeente en de woningstichting de
voorwaarden van deze verwerving in de uitgangs-
punten voor de ontwikkeling van het plan kunnen
inpassen.

Momenteel stellen Raad en College vast aan welke
voorwaarden het ontwerp van de woningen moet
voldoen en zal de gemeente aan de woningstichting
een voorstel doen voor een projectovereenkomst.
Op basis van die overeenkomst zal dan de concrete
ontwikkeling kunnen starten. Als alles naar wens
verloopt zal de realisatie van de plannen eind 1999
/ begin 2000 starten.

Van het buurtplatform

Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst moet een buurt-
gebeuren zijn!
U bent allen van harte welkom op
vrijdag 14 januari ergens tussen 19.45 en 23.30
uur in café 1900 , Orleansplein 14.

Eerstvolgende bijeenkomsten.
De ontmoetingsdata van buurtplatform Brusselse-
poort-oost zijn -altijd op dinsdag-:
9 nov. 1999, 18 jan. 2000, 14 maart, 9 mei,
12 sept. en 13 nov.

Voorlopige agenda:

9 november
Eindfase wijzigingen buurtrandwegen; beleids-
plan openbare verlichting; organisatiestructuur
buurtplatform (o.a. het weer instellen van werk-
groepen); activiteiten; actualiteiten.

18 januari
Onze zienswijze op Brusselsepoort-oost 2001,
waarna bespreking van de uitkomst van dit over-
leg met de gemeente.

14 maart
Bespreking van het activiteitenplan jaargang 2000
van de dienst Stadsbeheer voor de wijk Brusselse-
poort-oost, waarin o.a. openbaar groen aan de
orde komt. Vaststellen inhoud buurtblad nr. 2.
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 Graag maak ik van de gelegenheid gebruik  u via
dit nieuwe buurtblad  enige informatie te verstrek-
ken over een in gang gezette verandering van wer-
ken binnen de politie op het gebied van allerlei za-
ken, buurten betreffende.
Wellicht ten overvloede een kleine terugblik. En-
kele jaren geleden werd de nederlandse politie ge-
reorganiseerd. De gemeente- en rijkspolitie werden
samengevoegd  en Nederland werd in regio’s ge-
splitst.  Een regio  werd weer gesplitst in districten
en een district weer in basiseenheden. Voor u als
inwoner van Brusselsepoort-oost betekende dit dat
u  viel binnen het werkgebied van de basiseenheid
Noord-West  van het district Maastricht van de
regiopolitie  Limburg-zuid .

Na deze reorganisatie bleef  de politie zich door-
ontwikkelen. Zo werd een aanvang gemaakt met
gebiedsgebonden werken. Dit had tot doel nog
dichter bij de burger te komen staan en de politie
weer een herkenbaar gezicht te geven op wijk-
niveau.  In de basiseenheid Noord-West werden
hiertoe 3 functionarissen vrijgemaakt. Elk van deze
functionarissen  zou binnen de hem toegewezen
wijk(en) een aanspreekpunt moeten worden t.b.v.
het gehele takenpakket van de politie. Hij zou dus
als het ware de 1-loket funktie dienen te vervullen.
Afhankelijk van de vraag zou hij dan een zaak zelf
kunnen oppakken dan wel binnen de politie iemand
er op aanspreken.

Een voorbeeld. Klacht over te hard rijden. Een der-
gelijke klacht van een bewoner zal doorgesluisd
worden naar het aanspreekpunt verkeer met het
verzoek een snelheidscontrole te houden. Het resul-
taat wordt teruggekoppeld naar de gebieds-
gebonden functionaris waarna deze de informatie
weer kan terugkoppelen naar de klager. Hij bezoekt
daarnaast ook de vergaderingen van de buurtraad.

U snapt het natuurlijk al: V.w.b. uw wijk,
Brusselsepoort-oost ben ik de aangewezen gebieds-
gebonden functionaris zoals dit wordt genoemd.
Het grote voordeel voor u ligt erin dat u  hiermee
een rechtstreeks contactpersoon hebt binnen de po-
litie.

U hoeft in voorkomende gevallen niet langer
‘blind’ het nummer van de politie te kiezen als u
contact wilt hebben doch kunt zich rechtstreeks
wenden tot uw  gebiedsgebonden functionaris.
Afhankelijk van de situatie doen zich dan de vol-
gende mogelijkheden voor. U kiest:

112112112112112 Het Alarmnummer.

40010004001000400100040010004001000 Het algemene politie telefoonnummer
voor de wat minder dringende zaken,
zoals een aanrijding met alleen blik-
schade.

40012054001205400120540012054001205 Tijdens kantooruren als u iemand van
de basiseenheid Noord-West wilt spre-
ken.

40066334006633400663340066334006633 speciaal bij DRUGSOVERLAST (b.v.
bij dealen vanuit een woning).

Uw gebiedsgebonden functionaris,
Ton van Heusden
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Werkgroepen
Voor een aantal van die activiteiten zijn al werk-
groepen gevormd:

Werkgroep Standaard terrein
houdt de ontwikkelingen in de gaten van de
nieuwbouwplannen op het standaardterrein.

Werkgroep Fort-Willemweg
houdt de vinger aan de pols met betrekking
tot de gemeentelijke plannen.

Werkgroep “Ravelijn monument”
doet de voorbereidende werkzaamheden om
onze buurt op de monumentenlijst geplaatst
te krijgen.

Werkgroep Buurtfeesten.
initieert en regelt de buurt-feesten in de
Ravelijn.

Werkgroep Web-site Ravelijn
onderzoekt de mogelijkheden om de Ravelijn
als buurt via het internet op de wereldkaart te
zetten.

Werkgroep Woningtoewijzing
zal met Servatius nieuw overleg opstarten en
onderhouden over de gemaakte afspraken.

Werkgroep Berenklauw
blijft toezien op de verbetering van de woon-
omgeving.

Werkgroep Kinderboerderij
voedt, hoedt en huisvest onze kleinveestapel.

Meer informatie in het volgende Ravelijn-journaal.

Ravelijn journaal oktober 1999
“Nieuw voor oud”

Vernieuwingen

Menige bewoner van de wijk Brusselsepoort-oost
is het opgevallen dat zich in de Ravelijn een meta-
morfose aan het voltrekken is. De strijd om het
behoud van onze buurt heeft uiteindelijk een mooi
resultaat opgeleverd.

Na de interne renovatie van de woningen worden
nu ook de gevels onderhanden genomen en krijgen
nieuwe kleuren. De huizen aan het Mariabastion
krijgen afwisselend een gele en blauwe kleur, en de
Halvemaanstraat wordt in het geheel mergelgeel
geschilderd.
Ook ondergronds wordt de buurt aangepakt; de
riolering van de wijk wordt intern van een nieuwe
kunstvezellaag voorzien. Door het aanleggen van
elf verkeersdrempels wordt de Ravelijn een echte
auto-luwe zone.

Nieuw bestuur

Na de renovatie van de buurt,  was ook het bestuur
van de bewonersvereniging aan vernieuwing toe.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 sep-
tember jl. werd  in café 1900 een nieuw bestuur
gekozen. Het nieuwe bestuur gaat zich bezighou-
den met de exploitatie en het beheer van de
Ravelijn en het initiëren en reguleren van buurt-
activiteiten.


