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Van de redactie

Dit is de zevende uitgave van ons buurtblad. Drie jaar
al ontvangt u halfjaarlijks dit bulletin. Tijd dus voor een
verantwoording.

Uitgangspunt was om u van het reilen en zeilen van
onze wijk op de hoogte te houden. Informatie te
verstrekken over wetenswaardigheden. Met 4, 6, of 8
pagina’s hebben we dat regelmatig gedaan. Kennelijk
tot uw tevredenheid, want we ontvangen hoogst zelden
reacties en “men zegt” dat het blad goed verzorgd is.

Na publicatie van onze eerste aflevering zijn we gere-
geld door officiële instanties, stichtingen, organisaties,
verenigingen en particulieren benaderd om hun mede-
delingen of oproepen te plaatsen. Als maatstaf geldt bij
ons allereerst of het specifiek buurtnieuws betreft.
Vaak is zo’n bericht gedateerd en het evenement al
voorbij, eer de editie verschijnt. Die oproep is dan
mosterd na de maaltijd en dan publiceren wij hem niet.
Verder wordt bekeken of berichtgeving al in de week-
bladen, De Maaspost of De Trompetter heeft gestaan,
want dat is weer oud nieuws. Advertenties hebben we
tot dusverre eveneens geweigerd, omdat die, naar
onze inzichten, de aandacht afleiden. Bovendien
hebben sommige mensen een hekel aan advertenties en
gooien het blad dan eerder ongelezen opzij of weg.
Plaatsgebrek noopt ons soms ingekomen kopij te
weigeren dan wel in te korten. Gewoonlijk nemen we
dat op met de inzenders.

We brengen u dus nieuws uit de buurt. Zo objectief
mogelijk, zodat u zich een beeld kunt vormen, even-
tueel tot een oordeel kunt komen. Men verwijt ons
soms dat we te lief zijn, meer honing dan azijn gebrui-
ken. Maar een stellingname moet nut hebben, tot iets
leiden, heeft als brief of argument tijdens een debat
dikwijls meer impact dan als artikel in een wijkblad.
Dat wil niet zeggen dat we oppositie voeren tegen het
een of ander uit de weg gaan. Daarnaast bereiken we
nog te weinig gemeentefunctionarissen en stads-
bestuurders. Met de instelling van de gemeenteraad
nieuwe stijl willen we hierin verandering brengen.

Bestuur

Tijdens de laatste vergadering van het buurtcomité
heeft de voorzitter, Lodewijk Zengerink aangegeven
dat hij zijn functie wil neerleggen. Bij deze bedanken
we Lodewijk voor zijn enorme inzet voor onze buurt!
Ook de functies van secretaris (Tonnie Koppes) en
penningmeester (Huub Heijting) zijn vacant. Er is een
zoekcommissie opgericht, bestaande uit Thei Provaes,
Ton Vernooij en José Smeets, die op zoek gaan naar
nieuwe bestuursleden. Gerard Bleichrodt zal voorlopig
de vergaderingen van het buurtcomité voorzitten.
Mocht uw interesse gewekt zijn, meldt u dan aan bij
de redactie van ons blad!

De vertrekkend voorzitter van het buurt-
comité, Lodewijk Zengerink, ditmaal bezig
met het verzorgen van de bloembakken op het
Orléansplein.
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Interview met nieuwe beheerder
Hoge Fronten

Hallo Cridi Moors, je hebt contact gezocht met
buurtcomité Brusselsepoort-oost omdat je de
nieuwe beheerder van de Hoge Fronten bent en
graag contact met de buurt wil. Zo hebben we als
omwonenden al een uitnodiging van jou en je
collega Frank Ficker ontvangen om mee te helpen
met het opschonen van de poelen in de Hoge
Fronten. Ine van Gemert en Carla Luja van de
werkgroep Woonomgeving hebben al een
kenningsmakingsgesprek met jullie gevoerd en
vinden het leuk dat jullie enthousiast zijn en de
buurt meer willen betrekken bij het natuurgebied.
Kunnen jij en Frank vertellen wat jullie taken zijn
en kort iets aangeven over jullie achtergrond, voor
zo ver betrekking op jullie werk in de Hoge Fron-
ten?
Sinds 1 november werk ik bij het CNME als beheer-
der van de Hoge Fronten. Hierbij krijg je echt met
alles wat betrekking heeft op het gebied te maken:
inrichting, onderhoud, natuurbeheer en -onderzoek
voorlichting en educatie, zoals geven van adoptielessen
en het repareren van rasters. Een van de interessantste
en belangrijkste zaken zijn natuurlijk de bezoekers. Ik
heb in Nijmegen Milieukunde gestudeerd en heb
daarna bij adviesbureaus en de Provincie Limburg
gewerkt.
Frank is medewerker stadsnatuurprojecten en werkt
bijvoorbeeld veel in schoolnatuurtuinen en op de St.
Pietersberg. Daarnaast ondersteunt hij mij in het werk
bij de Hoge Fronten en dit kan met alle bovenge-
noemde onderdelen te maken hebben. Frank heeft
voorheen in de commerciële sector gewerkt als mana-
ger voor een groot winkelbedrijf. Drie jaar geleden
besloot hij zijn loopbaan om te gooien. Sinds 1 januari
is hij bij het CNME in dienst.

Hoe zien jullie de samenwerking met het buurt-
comité Brusselsepoort-oost? Hebben jullie sugges-
ties?
We kunnen aan elkaar informatie uit wisselen over de
Hoge Fronten en omgeving. En we kunnen samen
activiteiten organiseren. Hierbij denk ik bijvoorbeeld
aan een excursie voor de buurt in de boven- en onder-
grondse delen van het gebied.

Er zijn berichten over wandelaars die overlast
hebben van loslopende honden en die daarom niet
graag meer wandelen in de Hoge Fronten. Wat is
het hondenbeleid in de Fronten en hoe houden we

het voor alle recreanten leuk?
We hebben pasgeleden het hondenbeleid zoals dit in
de Hoge Fronten geldt geëvalueerd. We zijn er ons
bewust van dat we een aantal jaren niet hebben toege-
zien op het naleven van het hondenbeleid. Nu blijkt dat
er veel honden loslopen buiten het hondenlosloop-
gebied. Hierin nemen we nu onze verantwoordelijkheid
en gaan strenger toezien op het aanlijnen van honden.
We willen dat iedereen zich in het gebied welkom voelt
en er geen verstoring voor de natuur optreedt. Binnen-
kort gaan we de bezoekers hierover informeren en
vervolgens zal de milieupolitie verbaliserend gaan
optreden. We hopen op jullie medewerking.

Hebben jullie ook bemoeienis met de Lage Fron-
ten? En zo ja, wat is jullie taak daar?
Het CNME is samen met Natuurmonumenten, de
Gemeente Maastricht en Maastricht Vestingstad
betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Mo-
menteel doet het CNME al enige beheers-
werkzaamheden in de Lage Fronten. Ook de schaaps-
kudde brengt er af en toe een bezoek.

Hebben jullie adviezen over geveltuinen in onze
buurt voor de mensen die daar in geïnteresseerd
zijn?
Het CNME geeft ook voorlichting en adviezen over
geveltuinen. Ook is er door het CNME een folder
uitgegeven over het aanleggen van geveltuinen. Met
bijvoorbeeld informatie over de Blauwe regen en de
Bruidssluier.

Er is sprake van verhuizing van het CNME naar de
Statensingel. Er zou in dat pand ook een bezoekers-
centrum voor de Hoge Fronten komen. Kunnen
jullie hier wat meer over vertellen? Hoe gaat zo'n
bezoekerscentrum er uit zien?
Inderdaad zijn we samen met de gemeente bezig met
een nieuwe huisvesting, omdat de plek op de
Herbenusstraat wel erg krap wordt. Momenteel is
echter nog vrij onduidelijk wanneer het gaat plaatsvin-
den en hoe het vorm gaat krijgen.

We hebben begrepen dat de Hoge Fronten nu in
handen zijn gekomen van Natuurmonumenten.
Wat is de relatie tussen het CNME en Natuur-
monumenten?
De Hoge Fronten zijn momenteel nog altijd in bezit van
de Gemeente Maastricht en is het CNME de beheer-
der van het gebied. Wel hebben Natuurmonumenten
en de gemeente een convenant getekend om in de
toekomst in samenwerking met CNME en de Ge-
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meente Maastricht een aantal gebieden in Maastricht,
waaronder de Hoge Fronten, te beheren.

Onze buurt heeft enige jaren geleden er voor geko-
zen dat het onkruid op de stoepen niet meer met gif
verwijderd wordt. Begin mei is er op zaterdag een
zogenaamde Onkruidverwijderdag. We hopen dan
zo veel mogelijk buurtbewoners enthousiast te
krijgen om samen die dag hun stoepen onkruidvrij
te maken. Dat is nog gezellig ook! Op plekken die
niet van privé- personen zijn en en de stoepen
van mensen die niet in staat zijn door ziekte of
ouderdom te vegen of te krabben wordt door het
Buurtbeheerbedrijf met gasbranders het onkruid
verwijderd. Dit jaar is de onkruidverwijderdag op
11 mei. Wat vinden jullie van ons initiatief?
Leuk dat jullie dit op poten hebben gekregen. Wilde
planten kunnen echter ook een leuk element vormen in
een straat, bijvoorbeeld onder een boomspiegel. Hier
kunnen jullie op 11 mei ook eens op letten.

 Tot slot: Kunnen jullie de rondleidingen van het
komend jaar en data en gegevens van andere
activiteiten, zoals het opschonen van de poelen
voor ons op een rijtje zetten?

25 mei 10.00-12.00 Reptielen en amfibieën
19 juni 19.00-20.00 Spreekuur
21 juli 10.00-12.00 Muurhagedissen in het

Belvédère-project
10 of 17 aug (afh. van zonnig weer)

14.00-16.00 Insecten
13 okt 7.00-9.00 Vogels

We verzamelen bij de hoofdingang aan de
Cabergerweg (nabij de meubelzaak). Denk aan ge-
paste kledij, zoals stevige schoenen en mogelijk een
lange broek i.v.m. stekelplanten. Ook een verrekijker
kan van pas komen. Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Andere activiteiten zoals poelen opschonen zijn
nog niet gepland. Tot dan!

Stichting Boulevard d’Orleans
opgericht!

Op 21 februari 2002 is de stichting
“Boulevard d’Orleans” opgericht. Deze stichting heeft
als doel het organiseren en doen organiseren van
culturele evenementen voor en door de bewoners,
ondernemers en geïnteresseerden in de wijk ‘Brusselse
Poort’.

Zondag 16 juni a.s. organiseert de Stichting Boulevard
d’Orleans een grote braderie in de Orleansstraat en
een gedeelte van de Antoon van Elenstraat. De
braderie omvat ongeveer 75 kraampjes (ook kinder-
plaatsen). Daarnaast  zijn verschillende podium-
activiteiten gepland. Er zijn gratis kinderattracties en er
wordt een kinderplaybackshow georganiseerd. De
braderie duurt tot 20:00 u.

Voor vragen, ideeën, deelname of andere mededelin-
gen kunt u zich, liefst schriftelijk,
wenden tot het secretariaat van ‘Stichting Boulevard
d’Orleans’ t.a.v. Marishka van Loon, Vaubanstraat 41.

Stadsvilla’s in tuin Hogeschool Zuyd?

In 1993 waren er plannen bij de gemeente om in de
tuin van de  Hogeschool Zuyd  (de voormalige kweek-
school) aan de Brusselseweg nieuwe woningen te
bouwen. Deze plannen zijn toen in de koelkast beland,
maar nu heeft de gemeente de plannen weer opgepakt.
De gemeente is van plan in het park achter de school 9
stadsvilla’s te bouwen. In de tuin wordt dan een privé-
weg gepland achter de bestaande basisschool.  Een
gedeelte van de tuin van de hogeschool blijft intact.
Vanaf heden begint men met de tekeningen en de
verdere ontwikkeling van deze plannen.
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De Brusselseweg & voetgangers

Het voetgangerslicht bij de oversteekplaats Brusselse-
weg-Bilserbaan staat maar een paar seconden op
groen. Een gevaarlijke situatie of toch niet? Ton van
Heusden van de politie Maastricht geeft een toelich-
ting.
Bij een voetgangersoversteek zoals op het kruispunt
Brusselseweg-Bilserbaan staat een zogenaamde
Maastrichtse armatuur. Hierbij is het voetgangerslicht
geplaatst aan de kant waar de voetganger staat. Een
dergelijk stoplicht staat altijd vier seconden op groen.
Daarna begint het groen-knipperen. Dat betekent dat
het snel rood zal worden. Op dat moment krijgen veel
mensen een angstig gevoel omdat ze menen dat het
overige verkeer elk moment groen krijgt en zal begin-
nen te rijden. Het groen-knipperen duurt in de ge-
meente Maastricht altijd 3 seconden. Daarna wordt
het rood en moeten reeds overstekende voetgangers
zo snel mogelijk oversteken. Dit is de zogenaamde
ontruimingstijd, de tijd die nodig, maar ook wettelijk
verplicht is om het kruispunt vrij te maken. Bij het
kruispunt Brusselseweg-Bilserbaan bedraagt de
ontruimingstijd 7 seconden. Dus ook al staat het
stoplicht maar heel even op groen, je hebt in totaal
toch 14 seconden de tijd om de Brusselseweg over te
steken.
Daarna wordt het hollen…..

Alle voetgangerslichten in Maastricht zijn voorzien van
een rateltikker. Dit is een akoestisch signaal bedoeld
voor blinden en slechtzienden. Op het moment dat op
de knop gedrukt wordt, begint het tikken. Op het
moment dat het daadwerkelijk groen is gaat het tikken
over in ratelen en kan veilig worden overgestoken.
Tijdens het groen-knipperen gaat het ratelen weer over
in tikken en zal een blinde of slechtziende niet meer
oversteken. In de praktijk maakt iedereen bewust of
onbewust gebruik van de rateltikker.

Tussenbalans
"Nieuwbouw plandeel Erfprinsbastion".

Meer dan 10 jaar al is men voornemens om op het
voormalig Standaard-terrein tot en met Erfprins-
bastion/Achtzaligheden woningbouw te realiseren.
Plannen werden gelanceerd. Groeperingen reageerden,
bijvoorbeeld: vóór behoud kinderboerderij Greenhorn,
tegen overschrijding van de grenzen van de cultuurhis-
torische vestingwerken, over de juridisch betwistbare
afstand tussen de geplande woonwagenlocatie en
bestaande bebouwing , signalering van plaatselijk

ernstige bodemverontreiniging, het al dan niet nakomen
van het convenant met de Ravelijnbuurt door de
Gemeente. Zomaar een greep. Niet ten onrechte is dan
ook de uitspraak tijdens de raadscommissie-
vergadering Stadsontwikkeling/Onderwijs op
10-04-2001: "Het plan voor nieuwbouw bij de
Ravelijn rammelt."

Het is natuurlijk zeer interessant om eens chronolo-
gisch na te gaan, hoe dat alles zich tot nu toe heeft
ontwikkeld (en misschien doen we dit nog wel een
keertje), maar het lijkt dienstiger na te gaan hoe de
huidige stand van zaken is. Op de plattegrond van
Stadsontwikkeling en Grondzaken van de gemeente ,
zijn zuidelijk van de Halve Maanstraat drie woontorens
gepland van vijf verdiepingen. De appartementen in die
torens krijgen een groter vloeroppervlak als eerder
voorzien, waardoor de woontorens uitdijen tot woon-
flats. Ze zullen dus meer plaats innemen.
De woontoren op de hoek van de Ravelijnstraat en de
Halve Maanstraat omvat nu nog vier woonlagen (eerst
ook vijf) en is in volume niet zoveel toegenomen.
Onder de totale bouw is een grote parkeergarage
ontworpen, waarvan de ingang aan de Halve Maan-
straat zal liggen, iets meer richting Ravelijnstraat dan bij
een vroeger ontwerp. De hoofdentree van de apparte-
menten zal aan de zuidkant van de flats liggen met
uitzicht op het trapveld.  Rondom het trapveld komt
een volledig groenplan, uitgedacht door de Vereniging
van Natuurmonumenten. Na realisatie zal het beheerd
worden door de Stichting C.N.M.E.
Tegenover de uitrit van de Bastionstraat is een ingang
van het groenplan, Frontenpark in aanleg, voorzien.
Waar nu de volkstuintjes liggen, wil men ruimte reser-
veren voor een dierenverblijf.

Tegenover de bebouwing van de Ravelijnstraat, gele-
gen tussen de Bastionstraat en de
Vaubanstraat staan 12 bungalows ingetekend.

In de bocht van het Erfprinsbastion ter hoogte van het
speelplein op de hoek zijn drie
woonwagenlocaties geprojecteerd. Verderop tegen-
over de bestaande bebouwing van het Erfprinsbastion
komen zes patiowoningen.

De parkeergarages van Van Wissem, zoals ze in de
volksmond heten, zullen verdwijnen en op die plaats
zijn 3 villa’s gepland.

Dit zijn in grote lijnen de plannen van de gemeente.
Een voorontwerp c.q. discussiestuk dus.
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Eerder plan Laatste plan 8-11-01

Tegen deze plannen heeft de buurt bij monde van de
Bewonersvereniging Ravelijn en het buurtcomité
Brusselsepoort-oost ernstige bezwaren aangetekend,
zowel schriftelijk als mondeling. Dit laatste onder meer
tijdens de commissievergadering Stadsontwikkeling en
Onderwijs van 22 januari jl. Tijdens deze vergadering
zijn ook bezwaren tegen deze plannen geuit door de
Stichting Maastricht Vestingstad. De bezwaren van
bovengenoemde belangengroeperingen betreffen met
name de aantasting door deze plannen van het unieke
karakter van de aldaar gelegen vestingwerken annex
natuurgebied. De vestingwerken, inclusief de daarbij
behorende glacis, moeten kunnen “ademen” in hun
omgeving. Woontorens in de directe nabijheid daarvan
vormen daarbij een ernstige visuele aantasting van die
vestingwerken. Ook de woonschool Ravelijn, als
potentieel monument, verliest bij realisering van die
woontorens eveneens haar unieke karakter.
Hetzelfde geldt voor de geplande bebouwing aan het
Erfprinsbastion. Daarom wijzen de Bewoners-
vereniging Ravelijn, het buurtcomité Brusselsepoort-
oost en de Stichting Maastricht Vestingstad de ge-
plande bebouwing aan het Erfprinsbastion en van de
woontorens aan de Halvemaanstraat (Ravelijn) met
kracht af.

In toenemende mate hebben ook andere instanties,
belangengroeperingen en particulieren verzet aangete-
kend tegen deze plannen (o.a. de Stichting Menno van
Coehoorn, de Bond Heemschut, het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de rijksdienst
voor Monumentenzorg en de provincie Limburg).

Tijdens de eerder genoemde commissievergadering is
door de toenemende kritiek ( niet alleen van inhoude-
lijke, maar ook van procedurele aard) op de plannen,
het voorstel terugverwezen naar het college van B&W.
Er zal nu een nieuwe inspraakronde volgen met een
nieuwe Raad en een nieuw College!

Nieuws van de werkgroepen

Werkgroep Stadsontwikkeling/Planologie is druk
bezig met allerlei zaken. Allereerst heeft de bebouwing
op het standaardterrein de aandacht van de werk-
groep. Dit is ongeveer het enige inbreidingsplan in
Maastricht dat nog steeds niet gerealiseerd is. Ook de
plannen met betrekking tot de Belvedère worden in de
werkgroep besproken. Het masterplan van de
Belvedere is inmiddels  goedgekeurd. Voor onze wijk
zal dit betekenen dat de Fort Willemweg, die onlangs
geheel is  opgeknapt er op den duur weer anders uit
komt te zien.
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Onlangs is bekend geworden dat er plannen zijn voor
de bouw van een aantal huizen in het park van Hoge-
school Zuyd. Er komt inspraak over dit plan.

Werkgroep Woonomgeving heeft zich bezig gehouden
met de wateroverlast op het Emmaplein bij de Pastoor
Habetsstraat. Volgens het klantenmeldpunt wordt
hiernaar aan gewerkt in combinatie met de werkzaam-
heden aan de kop van de Brusselsestraat.
De Victor de Stuersstraat wordt woonerf. Er mag dan
uitsluitend geparkeerd worden waar dat is toegestaan.
Dit betekent dat een aantal parkeerplaatsen zullen
verdwijnen.
Bij het milieuperron in de Antoon van Elenstraat wordt
inmiddels twee keer per dag geveegd!

Werkgroep Leefklimaat heeft het buurtcomité voor-
gelegd om het beleid ten aanzien van het financieel
ondersteunen van initiatieven uit de buurt te wijzigen. In
het verleden werden aanvragen voor subsidie aan het
buurtcomité altijd afgeketst. De werkgroep Leefkli-
maat is van mening dat het buurtcomité juist initiatieven
moet ondersteunen. Het voorstel van de werkgroep is
besproken en door het buurtcomité aangenomen met
het voorbehoud dat het niet om commerciële activitei-
ten gaat.

Berichten van basisschool St. Oda
Nieuwbouw
Zoals u met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen is
na jaren van voorbereiding in oktober 2001 de uitbrei-
ding van basisschool Sint Oda met 4 klaslokalen en
een gymzaal van start gegaan. Kort na aanvang van de

werkzaamheden bleek dat de lindeboom welke het
dichtst bij de bouwput stond door de voorgenomen
grondwerkzaamheden danig beschadigd zou kunnen
raken. In samenspraak met de gemeente werd beslo-
ten de boom voor onze buurt te behouden en derhalve
niet te rooien, maar te verplaatsen naar een andere
plek op de speelplaats. Dit indrukwekkende karwei
werd op 11 december j.l. door een gespecialiseerd
bedrijf uitgevoerd. Daarbij is de boom verplaatst naar
een plek aan de straatkant, waardoor het aanzicht van
onze school en de buurt nog “groener” is geworden.
Ook de hierop volgende funderingswerkzaamheden
leverden weer de nodige problemen op i.v.m. de
onderliggende Kazematten. Toen ook deze problemen
overwonnen waren, kon de aannemer eindelijk “echt”
van start gaan met de nieuwbouw. Inmiddels is de
bouw zover gevorderd dat de contouren van de
nieuwbouw duidelijk zichtbaar zijn en we ons allen
langzaamaan een beeld kunnen vormen van het uitein-
delijke gebouw. Omstreeks 12 april j.l. is het hoogste
punt van de bouw bereikt en de afbouw gestart. De
oplevering is begin juli gepland, zodat we bij aanvang
van het volgende schooljaar daadwerkelijk over de
nieuwbouw kunnen beschikken. Ook de voorbereidin-
gen voor de herinrichting van de (buurt)speelplaats zijn
inmiddels gestart. De feestelijke opening van de nieuw-
bouw zal begin september plaatsvinden. Hierover
zullen we u tezijnertijd nader informeren.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Om onze schoolplanning en organisatie voor het

volgende schooljaar zo zorgvul-
dig en goed mogelijk te laten
verlopen is het noodzakelijk dat
we een zo goed mogelijk inzicht
hebben in het totale aantal
leerlingen dat gedurende het
volgende schooljaar naar onze
school komt. Derhalve verzoe-
ken wij ouders die hun school-
keuze al gemaakt hebben en
die voor onze school kiezen
hun kind(eren) nu reeds aan te
melden. Heeft u uw school-
keuze nog niet gemaakt, maar
wenst u nadere informatie,
maak ook dan een afspraak
(telefoon:
043 - 3430970)
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1e bijeenkomst
wijkteam Brusselsepoort - Mariaberg

Sinds kort is binnen de gemeente Maastricht een
nieuwe overlegstructuur tussen de gemeente en de
diverse buurten van start gegaan. Daartoe is de stad in
4 stadsdelen onderverdeeld. Ieder stadsdeel is ver-
deeld in buurten. Een aantal buurten die bij elkaar
passen zijn bijeen gevoegd. Dat wordt een cluster van
buurten genoemd. En iedere cluster van buurten heeft
zijn eigen wijkteam. Een van die clusters wordt ge-
vormd door de buurten Brusselsepoort en Mariaberg
en heeft dus een eigen wijkteam.

Hoe ziet dat wijkteam eruit?
Elk wijkteam wordt voorgezeten door een stadsdeel-
leider; dat is een gemeenteambtenaar. Voor het wijk-
team Brusselsepoort-Mariaberg is dat de heer Loen
Schroeders.
Een belangrijk gesprekspunt van het wijkteam is het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte: het
snoeien van het groen, de aanleg van riolering, het
inrichten van een speelplek, het toezien op veiligheid,
enz.. In het wijkteam zitten daarom de direct
verantwoordelijken voor die openbare ruimte rond de
tafel: de stadsdeelleider, een coördinator-opzichter
belast met alle aspecten van (integraal) beheer, mede-
werkers van stadsreiniging en van stadstoezicht, de
wijkagent, de milieupolitie, vertegenwoordigers van de
bouwverenigingen, de welzijnsinstelling en uiteraard de
vertegenwoordigers van de betreffende buurtplatforms
(in ons geval dus die van Brusselsepoort en
Mariaberg). En als dat nodig is schuiven andere part-
ners bij.

Waar praat dat wijkteam over?
Belangrijk onderwerp is zoals gezegd het dagelijks
beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Niet
alleen de zaken die vandaag spelen, maar ook over
kwesties die mogelijk op het verlanglijstje van de buurt
staan en die door de gemeente in een toekomstig
jaarprogramma ingepland moeten worden.
Maar dat kan ook over andere zaken zijn. Zaken, die
niet direct iets te maken hebben met de openbare
ruimte, maar die wel belangrijk zijn voor de buurt. Het
wijkteam en de stadsdeelleider vervullen dan de rol
van tussenpersoon tussen buurt en de gemeentelijke
diensten.
In een aantal buurten zijn de problemen groter en
complexer. Daar vraagt de situatie om meer aandacht
dan gemiddeld. Bijvoorbeeld die buurten die onder het
het Grote Stedenbeleid vallen (zoals Wittevrouwenveld
en Malberg).

Hulpmiddelen
Een eerste hulpmiddel is natuurlijk het overleg in het
wijkteam. Een tweede hulpmiddel is het activiteiten-
plan; dit vormt als het ware de agenda voor het wijk-
team. Een derde hulpmiddel is de buurtronde, de
buurtschouw. Op gezette tijden maken ambtenaren en
buurtbewoners een ronde door de buurt. De constate-
ringen, de gesprekken op straat en de afspraken, die
dan gemaakt worden zijn maatgevend voor het wijk-
team.
Communicatie is uiteraard een cruciaal onderdeel van
dit hele proces. Het gaat er daarbij niet alleen om te
reageren "nadat", maar vooral "voordat". En dat vraagt
om georganiseerd "luisteren naar elkaar"en "praten met
elkaar". De problemen kunnen dus alleen maar in
goede samenwerking opgelost worden.

Verdere ontwikkelingen
Het instellen van de wijkteams vormt onderdeel van
een proces. Dit proces gaat verder. Zo wordt momen-
teel nagedacht over het organiseren van wijk-
onderhoudsploegen. Er wordt tevens gezocht naar het
in de buurt huisvesten van die ploegen en de mensen
die dat aansturen. Stapsgewijs zal dit proces verder-
gaan.

En de buurtkaders dan?
De buurtkaders (buurtplatforms, buurtraden en buurt-
comité's) zijn en blijven een belangrijke spil in het
buurtgericht werken. Zij vertegenwoordigen, de
wensen van de buurt. Zij dienen als klankbord en
geven richting aan het handelen van de ambtenaar via
hun vertegenwoordiger(s) in het betreffende wijkteam.
Het buurtkader zal als voorheen gebruik kunnen
maken van de faciliteiten, die de gemeente haar biedt.

1e vergadering en
vergaderfrequentie van ons wijkteam
Het wijkteam zal eens in de 1 à  2 maanden vergade-
ren. De eerste vergadering is gehouden op 27 februari
jl.. Het Buurtcomité Brusselspoort -oost werd daarbij
vertegenwoordigd door Ine Blom en Gerard
Bleichrodt. In beginsel zullen zij de "vaste" vertegen-
woordigers zijn van ons buurtcomité in het wijkteam.
Op deze 1e vergadering hebben we ons vooral bezig-
gehouden met het kennismaken met elkaar en met het
luisteren naar een uiteenzetting over het doel van het
wijkteam door Loen Schroeders, de voorzitter dus en
met het uitwisselen van gedachten daarover.
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Namens het Buurtcomité hebben we nog de volgende
punten aan de orde gesteld:
-   Opgemerkt, dat op het Standaardterrein clandestien

vuil wordt gestort.
-    Aandacht gevraagd voor een goede hangplek voor

jongeren uit onze buurt.
-    Gevraagd wanneer de straten onkruidvrij worden

gemaakt (In het voorjaar).
-    Gevraagd of er dit jaar nog een grote veegbeurt

komt en hoe het geregeld wordt met de gepar-
keerde auto’s.

-   Er is een nieuw beleid t.a.v. het schoonhouden van
de directe omgeving van de     milieuperrons. Er
wordt nu elke dag 2 x geveegd ter plekke en
zondags 1 x.

Bovenstaande punten zullen onze aandacht blijven
houden.

De volgende vergadering van het wijkteam Brusselse-
poort - Mariaberg is op 25 april in het Buurtcentrum
op Mariaberg om 13:30 uur.

Gerard Bleichrodt

Resterende vergaderdata buurtcomité
dit jaar

dinsdag 14 mei
dinsdag 10 september
dinsdag 12 november

De bijeenkomsten vinden plaats in het zaaltje boven
café 1900, Orleansplein 14 en beginnen om 20:00 uur.

Akte van Onvermogen naar
Burgerzaken

Per 1 januari 2002 wordt de Verklaring van Inkomen
en Vermogen (VIV), ook wel Akte van Onvermogen
genoemd, niet meer door de Dienst Sociale en Econo-
mische Zaken verstrekt, maar door Burgerzaken. U
kunt er tijdens de reguliere openingstijden terecht.

U heeft een dergelijke verklaring nodig indien:
- u wilt of moet procederen en de kosten van een
  advocaat in verhouding tot uw financiële draagkracht
  te hoog zijn. U kunt om toevoeging van een advocaat
  vragen. De Overheid betaalt in dat geval een deel van
  de onkosten. Het andere deel betaalt u zelf:
-als u in aanmerking wilt komen voor vermindering van
 de zogenaamde griffierechten: een soort entreekosten
 die u betaalt indien u wilt/moet procederen;
-als u wilt aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden
 om in aanmerking te komen voor het lage notaristarief;
-of als u naturalisatie tot Nederlander aanvraagt en u
 de daaraan verbonden kosten niet helemaal zelf kunt
 betalen.

Agenda

11 mei onkruidverwijderdag
14 mei buurtcomité
25 mei rondleiding Hoge Fronten
16 juni braderie
19 juni rondleiding Hoge Fronten
21 juli rondleiding Hoge Fronten
10 of 17 augustus rondleiding Hoge Fronten
10 september buurtcomité
13 oktober rondleiding Hoge Fronten
12 november buurtcomité


