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VAN DE REDACTIE
In een van de vorige afleveringen van ons buurtblad
schreven we dat het probleem van onze wijk misschien wel is dat er geen echt probleem is, dat er
momenteel geen item is, waarvoor we massaal de
straat op gaan. Wel waren er irritaties en strubbelingen:
In een gedeelte van de Antoon van Elenstraat houdt
men nauwlettend de bestemming van de binnenterreinen in de gaten; in een ander gedeelte van
diezelfde straat bestaat er ongenoegen over de
geluids- en ook afvaloverlast van het milieuperron.
De bewoners van de Orleansstraat zien dat er ter
plaatse, vooral door bromfietsers, te hard gereden
wordt en er veel rommel ligt rond de supermarkt.
De bewoners van het Orleansplein vinden dat het
plein verkommert en er te weinig onderhoud aan de
bloembakken wordt gepleegd.
In de Menno van Coehoornstraat zijn er mensen die
overlast ondervinden van huurders in sommige
studentenhuizen. Zowel in de Menno van
Coehoornstraat als op het Frederikbastion ervaren
mensen de onderdoorgang tussen beide straten als
enge, onveilige plek.
Een gedeelte van de bevolking aan de Victor de
Stuersstraat is gefocust op de ontwikkelingen in de
uitbreiding van de Sint Odaschool, terwijl een ander
gedeelte parkeeroverlast en vervuiling constateert
door bezoekers van een etablissement langs de Sint
Annalaan,vooral in de avonduren.
Weer anderen bekijken met argusogen de bouwplannen rond Acht Zaligheden, Erfprinsbastion,
Ravelijnstraat, Halve Maanstraat; wordt er historisch erfgoed aangetast, hoe gaat men om met de
bodemverontreiniging, hoe hoog wordt het?

Zo maar een greep, lang niet volledig, een veelheid
van trubbels op enkele honderden meters afstand
van elkaar.
Er zijn groeperingen die hun onvrede over de gang
van zaken bij een van de leden van ons buurtcomité
ventileren of op een vergadering te berde brengen.
Er zijn er ook die zelf de hand aan de ploeg slaan en
stappen ondernemen buiten ons om. Prima,
maar….. gemeentelijke instanties wenden zich
steeds vaker tot ons buurtcomité, als aanspreekpunt, om ons standpunt te vernemen. Hebt u tevoren bij ons uw vraagstuk gedropt dan kunnen we
gezamenlijk onze strategie bepalen en staan we
sterker. Het is dus uiterst belangrijk dat we op de
hoogte zijn in uw/ons belang, niet uit bemoeizucht,
maar om niet eventueel tegen elkaar uitgespeeld te
worden.

Agenda
8 mei
12 mei
16 juni
17 juni

buurtcomitévergadering
onkruidverwijderdag
buurtronde
Orleansbroonk

Redactieadres:
Sint Odastraat 3
6217 KN Maastricht
tel. 3432444

Redactie:
Louise van Bronswijk, Coen van der Gugten, Carla
Luja, Ton Vernooij, Lodewijk Zengerink
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Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent T. van Heusden
09008844
Drugsklachtenlijn politie
4006633
Klantenmeldpunt gemeente
3505202
sbfkmp@euronet.nl
Buurtbeheerbedrijf Noord-West 3430269

Buurtnieuws
Stand van zaken nieuwbouw
Sint Odaschool
Op 20 maart jl. hebben we via de gemeente bericht
gekregen van het architectenbureau Frencken
Scholl over de definitieve plannen omtrent de
uitbreiding van de Sint Odaschool. Deze plannen
zijn reeds goedgekeurd door de Welstandscommissie van de gemeente. Het plan is nu dus
definitief.
In het kort komt het ontwerp hierop neer:
- De huidige gymnastiekzaal aan de Pastoor
Habetsstraat wordt omgebouwd tot twee lokalen.
Het schuine pannendak blijft gehandhaafd.
- De aanbouw aan de gymzaal, zijnde de was- en
kleedlokalen, aan de zijde van de Victor de
Stuersstraat wordt afgebroken. Ter plekke wordt
een twee verdiepingen tellende nieuwe aanbouw
gerealiseerd. Op de begane grond zijn twee
lokalen gepland (wellicht in eerste instantie te
gebruiken als kantoorruimte door het overkoepelend Veldeke-schoolbestuur). Op de tweede
verdieping komt dan het nieuwe gymlokaal. Dit
zal ook in voorkomende gevallen gebruikt gaan
worden als aula.

Het dak van dit gedeelte zal voor een deel gebogen aflopen naar de kant van de Victor de
Stuersstraat en opgebouwd zijn uit nieuwe materialen, dus geen pannendak. Dit dak zal ca. één
meter uitsteken boven het bestaande schuine dak
van het huidige gymlokaal. Vanuit de Pastoor
Habetsstraat gezien zal het uitzicht dus nauwelijks
veranderen.
Ons lijkt het een zeer acceptabele oplossing voor de
capaciteitsproblemen van de Sint Odaschool.
De werkzaamheden zullen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in september een aanvang
nemen.

gevel aanzicht Pastoor Habetsstraat

gevel aanzicht Victor de Stuersstraat
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Stand van zaken Sint Lambertuskerk
Wat de stand van zaken bij het herstel van de Sint
Lambertuskerk betreft het volgende:
Op 11 plaatsen rond het gebouw ziet u gele streepjes op de grond met een zilverkleurig metalen
middelpunt. Dat zijn meetpunten vanwaar met
kijker en fototoestel de schade, de toestand en de
afwijkingen worden geconstateerd, gemeten en
vastgelegd. Met deze gegevens wil men de huidige
situatie exact vastleggen om met een goed onderbouwde begroting opnieuw te proberen in aanmerking te komen voor subsidie van het kanjerproject,
een extra pot geld voor de restauratie van monumenten in het hele land. Ook dit jaar was een verzoek ingediend, maar was te argumentatie te summier.

Van het buurtcomité
Nieuwe organisatiestructuur
Weet u het nog. Het buurtcomité kent sinds kort
een nieuwe organisatiestructuur. Er zijn verschillende werkgroepen actief in de buurt. De werkgroepen brengen verslag uit aan het algemeen bestuur
van het buurtcomité. De eerste vergaderingen van
de werkgroepen zijn inmiddels achter de rug en nu
al blijkt dat de twee maandelijkse vergadering van
het buurtcomité aanzienlijk korter duurt.
Dus als u een dringende kwestie aan de orde wilt
stellen, kom dan naar de algemene vergadering van
het buurtcomité, neem plaats in een van de werkgroepen of bel de contactpersonen van de betreffende werkgroepen.
Werkgroep stedenbouwkunde/planologie:
Gerard Bleichrodt, tel.3473788
Werkgroep leefklimaat/sociale infrastructuur:
Tonny Koppes, tel.3438410
Werkgroep woonomgeving/natuurlijk milieu:
Ien van Gemert, tel.3473496

Bestuursuitbreiding gevraagd!
De werkgroepen kunnen nog altijd versterking
gebruiken en ook een aantal leden van het bestuur
wil na 7 jaar graag plaats maken voor nieuw bloed.
Een nieuwe secretaris en penningmeester zouden
zeer welkom zijn!
Wilt u informatie over de verschillende bestuursfuncties, neem dan contact op met de voorzitter,
Dhr. L Zengerink, tel 3434066 of met het redactieadres van dit blad.
U kunt natuurlijk ook onze volgende buurtcomitévergadering bezoeken.

De volgende vergadering is op

dinsdag 8 mei om 20.00 in café 1900.
Op de agenda staat onder andere: de brandveiligheid c.q. brandpreventie in studentenhuizen.

Kamersgewijze verhuur.
Brusselsepoort-Oost en met name de straten
rondom het Orleansplein staat bekend als een
gebied met veel kamerverhuur. Hoewel deze verhuur natuurlijk niet alleen studenten betreft, is met
het verschijnen van de gemeentelijke nota's Student
en Stad en het Meerjarenplan Studentenhuisvesting
dit onderwerp nog wat meer in de belangstelling
komen te staan. Met het vaststellen van deze
(beleids)nota's is tevens besloten het vroegere
'15%-criterium' te verlaten.
In november 2000 verscheen er een artikel in
Dagblad De Limburger onder de titel "Het
Orleansplein is een campus geworden ..". Naar
aanleiding van deze ontwikkelingen heeft het
Buurtcomité bij de Gemeente geïnformeerd naar
hun gebiedsgerichte benadering (kleinschaligheid en
deconcentratie) en de instrumenten die toekomstig
ingezet kunnen worden om een overconcentratie
aan kamerverhuur te voorkomen.. De gemeente
deelt ons o. a. het volgende mee :
“In alle steden in Nederland blijkt dat woonmilieus
aan de rand van het stadscentrum in trek zijn bij
huishoudens van diverse grootte en leefstijl. Zo
wonen er kleine huishoudens (1-2 personen) naast
eenoudergezinnen, ouderen naast studenten, en
bevatten dergelijke gebieden een mix van inkomensgroepen.
Deze mix van bewonersgroepen bepaalt naar onze
mening enerzijds de charme van een dergelijk
gebied, maar kan anderzijds leiden tot botsing van
verschillende leefstijlen. Daar waar een bepaalde
groep (of dit nou studenten of gezinnen met kinderen zijn) vanuit hun leefstijl overlastgevend gedrag
vertonen, dient de overheid op te treden door de
overlast tegen te gaan en eventueel een gezonde
mix van doelgroepen weer in balans te brengen
middels aanvullende (o.a. planologische) maatregelen. Dit laatste achten wij in Brusselsepoort vooralsnog niet aan de orde.”
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Natuur en milieu in onze wijk
Onkruidverwijderdag
Al voor het derde achteropeenvolgende jaar zal er
dit voorjaar weer een onkruidverwijderdag zijn en
wel op zaterdag 12 mei a.s.
Nog even op een rijtje zetten, ook voor de nieuwe
bewoners in onze wijk, wat dit inhoudt:
De bewoners van Brusselsepoort-Oost hebben, in
navolging van andere wijken en hierin gesteund
door de gemeente, besloten dat er geen gif meer
gespoten wordt om het onkruid op de stoepen te
verwijderen. Dit met het oog op veiligheid voor
spelende kinderen, maar ook om het milieu te
sparen. De gemeente zal wel alle openbare plekken
met gasbranders onderhouden. De bewoners zullen
zelf hun eigen stoep schoonhouden. 65-Plussers en
gehandicapten kunnen voor max. fl 17,50 in het
kader van de klussendienst de hulp inroepen van het
buurtbeheerbedrijf Noord-West. Op 12 mei gaan
we weer aan de slag. Als er meerdere mensen uit
een straat die dag hun handen uit de mouwen
steken, is het óók nog gezellig en leer je misschien
nieuwe buren kennen.

Hoge Fronten
Wat betreft het beheer van de Hoge Fronten door
het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie is er
nieuws te melden.
Vanaf 1 april jl. heeft beheerder Minne Feenstra een
nieuwe baan aanvaard en stopt dus met zijn werk in
de Hoge Fronten. De inspanningen van Minne zijn
niet zonder resultaat gebleven,
de vegetatie heeft zich goed ontwikkeld, de populatie muurhagedissen is fors toegenomen en heel wat
buurtgenoten hebben veel opgestoken van de
rondleidingen in het gebied.
Minne, enorm bedankt voor de interessante rondleidingen door de planten- en vogelwereld in dat
bijzondere gebied in onze wijk. Het buurtcomité
heeft Minne ook middels een kaartje bedankt voor
zijn inspanningen en betrokkenheid.
Gelukkig zal er per 1 april een nieuwe beheerder
Minne's taak overnemen.
Zijn naam is Maurice Heusser, hij is ingenieur
bosbouw en momenteel leraar biologie aan het
Sophianum in Gulpen. Hij heeft veel ervaring met
het inventariseren van natuurgebieden.
In het volgende nummer van het buurtblad zal hij
zich aan ons voorstellen.
Op dit moment zijn er nog geen data voor nieuwe

rondleidingen gepland, maar dat gaat binnenkort
wel gebeuren.
Via de Maaspost en Trompetter zult u op de hoogte
gehouden worden.

Geveltuinen
Vindt u dat uw straat wat
groener mag? Wat meer planten, een klein stukje voortuin
misschien? Leg een geveltuin
aan!
Wat is een geveltuin? Een
geveltuin is als het ware een
klein voortuintje. Eén stoeptegel diep, en over de
breedte van het huis. Er zijn regels voor, wanneer u
die opvolgt, mag u een geveltuintje aanleggen. In
een geveltuin zet u planten en bloemen, net als in
een voortuintje. Ook is het leuk om een klimplant te
zetten, zodat uw tuin letterlijk de gevel opgaat.
Iedereen kan dit, niet alleen mensen met groene
vingers!
Bij de Stichting CNME kunt u een informatiepakketje aanvragen en gratis zaden krijgen.
Het telefoonnummer van het CNME is 3219941,
vragen naar Weike Medendorp.
U kunt ook op het redactieadres St. Odastraat 3 of
op de Past. Habetsstraat 41 een informatiepakketje
aanvragen.
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Buurtronde
Op zaterdag 16 juni loopt een afvaardiging van de
werkgroep Woonomgeving/ natuurlijk milieu de
jaarlijkse buurtronde om eventuele problemen met
betrekking tot de openbare ruimte te inventariseren. Ditmaal zonder vertegenwoordigers van de
gemeente en het buurtbeheerbedrijf, omdat er wat
betreft de openbare ruimte weinig klachten zijn.
Een oproep aan u: geef eventuele klachten, opmerkingen door aan het buurtcomité en/of het
klantenmeldpunt zodat we uw reacties kunnen
meenemen in de buurtronde. Onze bevindingen
zullen we evalueren met de stadsdeelleider van de
gemeente.

Ingezonden stukken
Orleansbroonk
Het is alweer enkele jaren geleden dat er op het
Orleansplein de Lambertusbroonk gehouden werd.
Een aantal bewoners en enkele ondernemers willen
in overleg met de gemeente en het buurtplatform
weer eens iets organiseren voor de buurt.
Op zondag 17 juni is het zover en wordt er
in de Orleansstraat een buurtontmoetingsmiddag
georganiseerd. De straat wordt dan gedeeltelijk
verkeersvrij gemaakt.
Vanaf 12.00 uur is er van alles te doen,
zowel voor kinderen als hun ouders/begeleiders.
Attracties, zoals een autoscooter, een carrousel, 'n
suikerspinnenkraam etc.
Verder zijn er diverse kraampjes i.c. standjes met
hapjes en -vooral buurtgerichte of buurtgebondeninformatie aanwezig.
Rond 15.00 uur zal Frans Theunisz een gevarieerd
programma met diverse Limburgse artiesten presenteren. Ook onze zingende kapper verleent hieraan
z'n medewerking.
Dit alles zal eindigen rond de klok van 20.00 uur.
De organisatie wenst u een leuk buurtcontact en 'n
plezierige middag.
Het organisatiecomité

Aanmelding leerlingen
Naast de voorbereidingen voor de openstelling van
de speelplaats, zijn wij ook al druk doende met de
planning voor het volgende schooljaar. Om onze
schoolplanning en organisatie zo zorgvuldig en
goed mogelijk te doen, is het noodzakelijk dat we
een zo goed mogelijk inzicht hebben in het totale
aantal leerlingen dat in het schooljaar 2001-2002
onze school bezoekt. Mocht u derhalve nadere
informatie over onze school wensen, of uw kind
aan willen melden, maak dan zo spoedig mogelijk
een afspraak.
St. Odaschool

Openstelling speelplaats St. Odaschool

Stand van zaken uitwerkingsplan
Erfprinsbastion/Halve Maanstraat

Nu de dagen langer worden en het weer steeds
beter, willen wij onze speelplaats na schooltijd
graag weer openstellen voor de buurtkinderen in de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ook dit schooljaar kan dit
echter niet zonder de steun van buurtbewoners die
als sleutelpersoon willen optreden. Indien zich
voldoende personen aanmelden, beperkt de taak
van de sleutelpersoon zich tot het éénmaal per
week of per twee weken afsluiten van de poort om
19.30 uur. Alleen op zaterdag dient de poort ook
geopend te worden. We zijn nog op zoek naar
iemand die als coördinator wil optreden tussen
school en de verschillende sleutelpersonen. Bent u
bereid enige tijd te investeren in de kinderen van
deze buurt, laat ons dat dan even telefonisch weten
(043- 3430970).
Het ligt in de bedoeling de jaarlijkse openstelling
samen te laten vallen met de invoering en afsluiting
van de zomertijd .

Door de archeologische dienst van de gemeente zijn
er een aantal sleuven gegraven om onderzoek te
doen naar eventuele oude gangen van het Bastion
Orleans. Dit onderzoek heeft helaas geen bruikbare
gegevens opgeleverd omtrent dit Bastion.
Door de Stichting Maastricht Vestingstad is er een
brief uitgegaan naar de Rijksdienst voor Monumentenzorg, waarin wij onze zorgen uiten omtrent de
initiatieven van de gemeente Maastricht over bouwplannen van het gebied Acht Zaligheden - Erfprinsbastion.
Aangezien de Hoge Fronten zijn aangewezen als
beschermd monument in de zin van de
Monumentenwet 1988 dient het gebied naar onze
mening gevrijwaard te blijven van aantasting.
Daarbij moet de principiële vraag gesteld worden of
nieuwbouw in dit historisch zo waardevolle gebied
überhaupt zou moeten plaatsvinden.
Bovendien heeft onze Stichting zeer sterke twijfels
omtrent de vraag of deze bouwplannen de grenzen
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van het beschermd monument of onderdelen daarvan wel respecteren.
Ook is er nog contact geweest met de inspecteur
van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, die ons
verzekerde dat hij niet kon instemmen met de
plannen van de gemeente.
Een besluit hieromtrent kan hij echter pas nemen als
de Gemeenteraad heeft besloten.
Door ons is gevraagd om ons omtrent deze ontwikkelingen te informeren.
Maandag 2 april jl. is er nog een informatie-avond
geweest in het dienstencentrum van 't Gilde door de
afdeling SOG van de gemeente. Het belangrijkste
nieuws hierbij was dat een woontoren langs de
houtwal bij het Ravelijncomplex een etage hoger is
gepland dan oorspronkelijk was voorzien, en dat de
overige 3 torenflats zo mogelijk breder worden
uitgevoerd.
Stichting Maastricht Vestingstad.

Laatste nieuws
Volgens Dagblad de Limburger, d.d. 11/4/01 heeft
de raadscommissievergadering van 10 april na bijna
twee uur gesteggel besloten de discussie een maand
te verdagen, omdat "het plan voor de nieuwbouw
bij de Ravelijn rammelt".
Wordt vervolgd….

Het milieuperron veroorzaakt ernstige overlast
door rondzwervend vuil en lawaai tijdens het
leegmaken van de bakken door de gemeente. Bovendien schept de locatie van het milieuperron een
verkeersgevaarlijke situatie. Door gebrek aan
parkeerruimte voor mensen die afval komen dumpen en vrachtauto's die het afval komen ophalen
ontstaan opstoppingen. De veiligheid van fietsers,
die gebruik maken van het naastgelegen fietspad,
komt hierdoor in het gedrang. De onveiligheid
wordt versterkt door de verkeersintensiteit op het
nabijgelegen kruispunt. Verder zijn de buurtbewoners van mening dat zij indertijd onvoldoende zijn
betrokken bij de besluitvorming over de locatie van
het huidige milieuperron.
De verontruste bewoners hebben zich met hun
klachten inmiddels gewend tot het buurtcomité
Brusselsepoort-Oost en gevraagd om steun. Het
buurtcomité onderkent de klachten en zal mede de
gemeente hierover benaderen. Men is op zoek naar
alternatieve locaties voor een milieuperron in de
buurt en verzoekt suggesties daarvoor kenbaar te
maken bij het secretariaat, Franquinetstraat 10,
6217 KV Maastricht.

De redactie.

Naar verluidt is de gemeente begonnen met de
bestaande milieuperrons in Maastricht op termijn te
vervangen door ondergrondse containers. Deze
operatie zou een geschikt moment zijn om het
milieuperron aan de Antoon van Elenstraat te
sluiten.

Milieuperron Antoon van Elenstraat

André Coolen

Het milieuperron aan de Antoon van Elenstraat
moet worden verplaatst. Dit is de belangrijkste
conclusie uit een enquête die onlangs werd gehouden onder bewoners van de Antoon van Elenstraat.
pag. 6

De verkeersdrukte op de Statensingel.
De Openbaar-Vervoerroute
Het is alweer een aantal jaren geleden dat de gemeenteraad het besluit nam tot een nieuwe Openbaar Vervoerroute in Maastricht.
Dat betekent ondermeer dat per 10 juni a.s. de
stadsbussen van en naar het centrum grotendeels
via de Statensingel gaan rijden.
In 1992 is de inspraak begonnen met de bewoners
langs die route. Daarbij is ook naar voren gekomen
welke veranderingen daarvoor op de Statensingel
zouden worden aangebracht. Een vertegenwoordiging van de bewoners is daarmee bezig geweest. Er
is kritisch gekeken naar wat er voorgesteld werd.
Op ondergeschikte punten vonden we gehoor, maar
bijvoorbeeld de drukst belopen oversteekplaats van
de Statensingel moest toch verdwijnen.
60 bussen
Het vorige jaar zijn op de Statensingel de wijzigingen, die de gemeente nodig vond om de nieuwe
O.V.-route te realiseren, uitgevoerd.
Daaropvolgend werd de Cabergerweg afgesloten
om daar veranderingen aan te brengen. Die veranderingen zijn nodig om in de toekomst meer verkeer langs die kant te sturen omdat er bij de nieuwe
O.V.-route zowat 60 bussen per uur over de Statensingel gaan rijden.
De bevindingen van de bewoners aan de Statensingel tot nu toe
Door het afsluiten van de Cabergerweg vormt zich
dagelijks een file van auto's op de middenbaan van
de Statensingel richting Emmaplein. Zonder overdrijving kun je zeggen dat er van 7 uur 's morgens
tot 7 uur 's avonds een file staat, als bewoner krijg
je de indruk dat Maastricht volledig is dichtgeslibd.
Als gevolg daarvan beginnen slimmeriken, hou het
maar liever op a-sociale voorkruipers, over de
ventweg richting Emmaplein te rijden, en wel met
grote snelheid. De sinds kort aangelegde
verkeersdrempels zijn volgens de gemeente hoog
genoeg om de snelheid te beperken. Naar inzicht
van de bewoners hadden ze beduidend hoger moeten zijn. En verder, soms schuwt zo'n voorkruiper
verbaal geweld niet als een bewoner het lef heeft
om even te stoppen om zijn kleinkinderen of de
boodschappen in of uit te laden. Onlangs kreeg een
wielrijder die niet hard genoeg doorfietste een paar
rake klappen.

Sinds medio 1997 zijn bewoners in gesprek geweest
met de gemeente over wat er niet deugt op de
Statensingel. Met sommige punten zijn we tot in de
raadscommissie geweest, maar we konden bijvoorbeeld niet verhinderen dat de drukst belopen
oversteekplaats moest verdwijnen.
De laatste brief dateert van 18 februari j.l.,de gemeente schreef ons dat de brief in behandeling is.
Punten waaraan wat gedaan moet worden
Na 10 juni moet de verkeersdrukte op de Statensingel minder worden, er moet meer verkeer worden afgeleid over de Cabergerweg.
De drukte en de snelheid op de ventwegen moet
minder worden.
Er moet naar meer parkeerruimte gezocht worden
in de omgeving Emmaplein, vooral voor de bewoners, want die zijn de dupe van de werkparkeerders voor hun deur. De afvloeiing van het
verkeer op de Statensingel naar bet Emmaplein
moet beter worden.
Hebt u de voorrangs-driehoeken op het fietspad op
het Emmaplein vlak voor de Statensingel al gezien?
Niemand trekt zich daar ook maar iets van aan,
terwijl ze bedoeld zijn om het verkeer vanaf de
Statensingel meer vrij baan te geven. Er zijn mensen
op de Statensingel die, om van huis met hun auto te
vertrekken, in bepaalde gevallen tot op de nieuwe
rotonde bij de Fort Willemweg moeten rijden. De
rijrichting van Laag Frankrijk en de
Kazemattenstraat zou namelijk andersom moeten
zijn.
Bejaarden die op de Statensingel wonen en om een
bushalte vroegen halverwege de Statensingel,
kregen nul op het request.
Hoe wordt het na 10 juni
De bewoners van de Statensingel zijn zeer ontevreden over de verkeerssituatie op de Statensingel
zoals het er nu bij staat.
We zullen zeer kritisch kijken hoe het er na 10 juni
gaat uitzien wat betreft de drukte en de file. De
gemeente moet waar maken wat beloofd is, namelijk het terugdringen van de verkeersdrukte op de
Statensingel als de nieuwe O.V.-route op 10 juni in
werking gaat.
We verwachten van de gemeente een actieve bijdrage aan noodzakelijke verbeteringen.
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De uitsmijter

Maaltijdservice ouderen
tijdelijk goedkoper
Op 1 januari van dit jaar heeft Stichting Trajekt de
maaltijdvoorziening in Maastricht overgedragen aan
Albron Carewell. Albron opereert in Maastricht
onder de naam Maaltijd Service Maastricht. Met
deze overdracht zijn er een tweetal zaken veranderd
in de maaltijdservice zoals men die gewend was.
De eerste is dat deelnemers nu kunnen kiezen uit
drie soorten maaltijden. Naast de al bekende gekoelde, beperkt houdbare maaltijd is er sinds februari van dit jaar namelijk ook de diepvriesmaaltijd
en de koelverse maaltijd. Deze twee laatste maaltijden zijn van eenzelfde kwaliteit als de eerste.
De tweede wijziging is de prijsstijging van de
gekoelde, beperkt houdbare maaitijd: van 8,75
gulden naar 13,75 gulden.

En tenslotte de uitsmijter.
In de krant zijn er reeds drie publicaties geweest
over de lightrail, een soort trambaan dus, door
Maastricht. Volgens bet Structuurplan 2005 loopt
die trambaan, ja u raadt het al, via de Statensingel.
Rob Machiels.

Maatjes Gezocht: vrijwilligers (m/v)
voor aangenaam gezelschap!
Bent u iemand die een uitdaging niet uit de weg
gaat, die beschikt over een dosis doorzettingsvermogen en humor, die tijd over heeft en die iets voor
een ander wil betekenen? Meldt u zich dan aan als
vrijwilliger bij stichting Horizon.
Een vrijwilliger bij Horizon bezoekt ongeveer één
keer per twee weken iemand die vanwege
een psychiatrische achtergrond geen of weinig
sociale contacten heeft.
Wij zijn op zoek naar:
o
een vrijwilliger die het leuk vindt om de stad
in te gaan om bv. op een terrasje te zitten
o
een vrijwilliger die graag een wandeling
maakt
o
een vrijwilliger die het leuk vindt om een
praatje te maken en een kopje koffie te drinken
Maar ook vrijwilligers met andere interesses zijn
van harte welkom.
U kunt rekenen op professionele begeleiding,
onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering.
Voor dit werk vinden wij motivatie en levenservaring belangrijker dan opleiding.
Heeft u interesse, neem dan contact op met
Annelies Driessen, Stichting Horizon 043-3621567
(maandag t/m donderdag).

Om de overdracht van Trajekt naar Maaltijd Service Maastricht niet te abrupt te laten verlopen en
de deelnemers geleidelijk aan te laten wennen, is
gedurende de eerste twee maanden van dit jaar een
overgangsregeling getroffen. Tot 1 maart a.s. geldt
namelijk de oorspronkelijke prijs voor de gekoelde,
beperkt houdbare maaltijd: 8,75 gulden.
Na overleg met de raadscommissie van 16 januari
jl. is echter besloten deze overgangsregeling, hoewel in een andere vorm, uit te breiden tot en met
december 2001. Dit houdt in dat u als deelnemer
van de maaltijdservice vanaf 1 maart tot het eind
van het jaar in plaats van 13,85 gulden 12,85 gulden betaalt voor de gekoelde, beperkt houdbare
maaltijd. Daarna betaalt u het volle bedrag.
De prijs voor de diepvries maaltijd bedraagt f 8,65
en de prijs voor de koelverse maaltijd f 11,60.
Voor mensen met een laag inkomen gaat vanaf 1
maart de zogenaamde kortingsregeling in. Vanaf die
datum brengt Maaltijd Service Maastricht kortingen
gelijk in mindering op het bedrag van de maaltijd.
Deze korting is afhankelijk van het inkomen en
bedraagt maximaal 5 gulden.
Deze regeling wordt enigszins verruimd. Bij de
korting wordt nu ook rekening gehouden met
eventueel gebruik van een voor- en/of nagerecht.
Bestelt u in de toekomst naast het hoofdgerecht
ook een voor- en/of nagerecht dan loopt de korting
op tot maximaal 6 gulden in plaats van 5 gulden.
Nadere info: tel. 3101317.
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