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handen maken licht werk. In de Ravelijn ( 3 straten,
104 woningen) zijn 9 werkgroepen actief.
Misschien zou het aanbeveling verdienen dat al die
werkers in onze buurt zo nu en dan eens de koppen
bij elkaar zouden steken om ervaringen uit te
wisselen. Een hoop "know-how" zou dan gemeengoed worden.
Vrijwilligers, houdt ze in ere! Zij geven iets wat
niemand heeft: Tijd!

VAN DE REDACTIE
Dodenherdenking, zeswekendienst, bevrijdingsdag,
millennium, eeuwfeest, jubileum, Rembrandtjaar, er
wordt heel wat herdacht, soms bedroefd, vaak
feestelijk.
Tegenwoordig is er ook altijd een categorie mensen, waar speciaal de aandacht op gevestigd wordt.
Dit jaar staan de vrijwilligers in het licht van de
schijnwerpers. Terecht! Zij maken de wereld leefbaar.
Ook in deze tijd van individualisme worden er nog
boodschappen gedaan voor anderen, wordt er bij
bejaarde buren een schroefje vastgedraaid en veegt
men de stoep bij iemand die daar zelf niet toe in
staat is. Het lijkt bijna vanzelfsprekend.
Vrijwilligers protesteren, collecteren, organiseren,
beleggen bijeenkomsten, gaan naar inspraakavonden, vergaderen enz. Het klinkt zo eenvoudig.
Neem het organiseren van feesten. Bij mijn weten
zijn er de afgelopen maanden in onze buurt drie
geweest: Allereerst op 17 juni de Orleansbroonk,
met helaas, slecht weer. Vervolgens, onder een
tropische hitte, het buurtfeest van de Ravelijn op 21
augustus. En tenslotte, op 23 september, het straatfeest in de Pastoor Habetsstraat. Wat komt er bij de
organisatie niet allemaal kijken? Planning, medewerkers zoeken, draaiboek maken of aanpassen,
begroting opstellen, sponsors benaderen of geld
inzamelen, programma samenstellen, artiesten
contracteren, vergunningen aanvragen, kindervertier of –oppas regelen, zorgen voor eet- en
drankvoorziening, affiches of programmaboekjes
vervaardigen, verkeersvrij maken van het feestterrein, opbouwen en afbreken. Je wordt alleen al
moe van dit te lezen of te schrijven. Allemaal vrijwilligerswerk.
Het feest in de Ravelijn bijvoorbeeld heeft twee
maanden voorbereiding gevergd en er zijn acht
bijeenkomsten aan voorafgegaan. In onze wijk
bloeit het vrijwilligerswerk. In de Sint Anna –
Lambertusparochie assisteren een kleine 300 vrijwilligers in het dagelijks reilen en zeilen; vele

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie!
Alle buurtbewoners zijn van harte welkom op
de nieuwjaarsreceptie van het buurtcomité.
Deze wordt gehouden op zaterdag 5 januari
a.s. in café 1900 aan het Orleansplein van 18.00
tot 20.30 uur.
Onder het genot van lekkere hapjes en een
drankje kunnen we dan het nieuwe jaar
inluiden.
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Buurtnieuws
Het Pastoor Habetsstraat feest
23 September heeft het tweede Pastoor
Habetsstraatfeest plaatsgevonden.
's Morgens zijn de bewoners al druk in de weer met
het plaatsen van partytenten, tafels en banken, een
glijbaan en natuurlijk de tap.
Het voorafgestelde doel was het houden van een
straatfeest als middel bij uitstek om (nieuwe) buren
beter te leren kennen of om bij te praten met jong
en oud.
Niet alleen het aantal inschrijvingen was uitstekend
(63 volwassenen en 21 kinderen); ook de culinaire
en minder culinaire hapjes van ieder huishouden, de
stralende zon, het exclusieve optreden van Ome
Harrie (Vertelfestival) en de "beslissing" om met z'n
allen in 2002 naar Barcelona te gaan weerspiegelen
het beeld van een zeer geslaagd feest.
Het resultaat wil ik citeren uit een bedankkaartje:
"Wij hebben het feest ondergaan als een welkom
straatbad. Lachsalvo's en stille betrokkenheid
wisselden elkaar af".
NB: het feestcomité vond het een eer en een feest
dit voor zoveel leuke mensen te mogen organiseren.
Namens het feestcomité, Ingeborg van der Akker.

Strubbelingen rondom een "bus-keer-lus"
U heeft het ongetwijfeld gelezen in "Dagblad de
Limburger". De gemeente wilde met ingang van het
nieuwe schooljaar een bus-keerlus aanleggen in de
Ravelijnstraat. Deze keerlus is bedoeld voor de
bussen van kinderen van de school "de Sprong". De
bewoners van de Ravelijn waren hiervan niet op de
hoogte gebracht door de gemeente en hebben de
aanleg weten te verhinderen door "als het ware
voor de wegwerkers te gaan liggen". De daarop
volgende suggestie van de gemeente om de buskeerlus een stuk verder in de Ravelijnstraat ter
hoogte van de Vaubanstraat aan te leggen, schoot
natuurlijk de bewoners van die kant in het verkeerde keelgat. Ook zij waren niet geïnformeerd
over de komst van de keerlus. De gemeente heeft
eieren voor haar geld gekozen. De bus-keerlus
komt er pas na inspraak door alle betrokkenen.

Van de werkgroep Leefklimaat.
De werkgroep leefklimaat houdt zich bezig met het
sociale leefklimaat in onze wijk. De afgelopen
periode heeft het accent gelegen op de huisvesting
van studenten in deze wijk. Dit naar aanleiding van
de nota "student en stad" die breeduit in de lokale
media aan de orde is geweest. Zoals in een eerdere
uitgave van het buurtblad vermeld, is Brusselsepoort-Oost een wijk met veel kamerverhuur. De
combinatie van huishoudens van verschillende
grootte en leefstijl maken van de wijk een charmant
gebied. Incidenteel is er sprake van overlast.
Andere aspecten van het leefklimaat die in de
werkgroep aan de orde komen zijn bijv. de speelvoorzieningen (zie elders in dit blad) . Daarnaast
heeft de sociale veiligheid onze aandacht. Sociale
veiligheid is altijd een gevoelskwestie. De ene
persoon is sneller bang dan de andere. Sociale
veiligheid wordt vaak concreet vertaald in het
aantal enge plekken in een wijk. Ook onze wijk
kent enge plekken, met name aan de rand van groen
en op plaatsen waar de verlichting wat minder is.

pag. 2

Nieuwbouw basisschool Sint Oda
Op maandag 24 september j.l. vond er voor de
omwonenden van basisschool Sint Oda een
informatieavond plaats waarbij de nieuwbouwplannen nader werden toegelicht. Aan de hand van
bouwtekeningen en een maquette werd er door
architect Huub Frencken van architectenbureau
Frencken-Schol antwoord gegeven op vele vragen
die bij omwonenden bleken te leven. Zo werd er
o.a. duidelijk dat de gevelbekleding van de nieuwbouw zal bestaan uit gecoate zinken beplating, een
bekleding die momenteel vaker wordt toegepast.
Een modern, strak aanzien dus vanuit de Victor de
Stuersstraat. De nieuwe aanbouw zal gefundeerd
worden op geboorde palen. Van trillingen als gevolg
van heien zal derhalve geen sprake zijn. De bouwplaats, het werkterrein tijdens de bouw, zal liggen
op het gedeelte van de speelplaats waar zich de
grote bomen bevinden. De aannemer zal er zorg
voor dragen dat de stammen zodanig beschermd
worden, dat deze door de bouwwerkzaamheden
(o.a. bouwverkeer) niet beschadigd zullen worden.
Daar de wortels van de boom die het dichtst bij de
nieuwbouw staat mogelijk door de grondwerkzaamheden beschadigd zouden kunnen worden
is er in overleg met de gemeente besloten deze
boom naar een andere plek op de speelplaats te
verplaatsen. T.b.v. het bouwverkeer zal er aan de
zijde van de Victor de Stuersstraat een (tijdelijke)
opening naar de straat worden gecreeërd, ongeveer
ter hoogte van de nummers 6 en 8. Op het einde van
de avond waren alle aanwezigen vol lof over het
ontwerp van de architect. Daarnaast was iedereen
het er over eens dat het huidige ontwerp zowel voor
de school als voor de buurt uiteindelijk een betere
oplossing is dan de in 1998 gepresenteerde plannen
voor de bouw van schoolwoningen aan de Victor de
Stuersstraat. De werkzaamheden die inmiddels een
aanvang hebben genomen, zullen volgens planning
in mei/juni 2002 zijn afgerond. Voor alle duidelijkheid geven we nogmaals een overzicht van de
aanstaande werkzaamheden:

De huidige gymzaal zal worden verbouwd tot twee
klaslokalen, waarin de bovenschoolse directie van
de Stichting Henric van Veldeke haar intrek zal
nemen.
In het lokaal waar nu groep 8 zit, wordt na het
gereedkomen van de nieuwbouw het
handvaardigheidlokaal gevestigd.
In het lokaal waar nu groep 2a zit worden het
documentatiecentrum, de orthotheek en een
computerlokaal ingericht.
Aan de zijde van de gymzaal wordt een nieuw
trappenhuis gerealiseerd, waardoor er een betere
ontsluiting van het gebouw ontstaat.
De kleutertoiletten op de begane grond worden
vernieuwd.
Door het gehele gebouw wordt bekabeling t.b.v.
een computernetwerk aangelegd.
De brandveiligheid van het gehele gebouw wordt
verbeterd.
Tot slot van de bouwactiviteiten zal de riolering op
de speelplaats worden vernieuwd en de gehele
speelplaats opnieuw worden bestraat en ingericht
(extra speeltoestellen e.d.).

Beter fietsen vanuit Brusselsepoort

Rondom onze buurt zijn het afgelopen jaar meerdere projecten gerealiseerd die het gebruik van de
fiets aantrekkelijker en veiliger maken:
Om naar het centrum, of daarvan terug, te fietsen is
de route via Fort Willemweg, Kastanjelaan en
Capucijnenstraat sinds kort een goede keuze. In de
Capucijnenstraat mag nu immers in twee richtingen
De toestellenberging, het handvaardigheid- en
worden gefietst. En op de terugweg hoeft de Fort
kleedlokaal aan de speelplaatszijde worden geWillemweg niet meer te worden overgestoken; het
sloopt.
fietspad aan de stadskant is namelijk voor twee
Op de vrijgekomen plek worden op de begane
richtingen bedoeld en heeft een nieuwe doorsteek
grond twee groepslokalen, toiletten en een ruime
naar de Ravelijn. Op deze route is nog één gevaargang gebouwd en op de eerste verdieping een
lijk punt; namelijk bij het Lindenkruis, waar de
nieuwe gymzaal met kleedlokalen, toiletten en
bussen over de fietsstrook heen moeten draaien om
doucheruimte.
de bocht te halen.
pag. 3

Op de route naar de Noorderbrug is een grote
verbetering gerealiseerd bij het kruispunt met de
Maagdendries. In het verleden moest daar erg lang
worden gewacht maar nu staat het verkeerslicht
meestal op groen.
De inrichting van het Emmaplein is voor onze buurt
natuurlijk van groot belang. De gemeente heeft naar
een compromis gezocht tussen de belangen van
voetgangers-, fiets-, bus- en autoverkeer. Alle
vervoermiddelen hebben iets moeten inleveren. Dit
najaar wordt de kop van de Brusselsestraat gereconstrueerd waarbij, in tegenstelling met het eerste
plan, de fietsers toch met een strook op de rotonde
blijven. De fietsdoorsteek achter de bushalte en de
onduidelijke voorrangsregeling vervallen gelukkig.
De rotonde is veiliger geworden doordat de snelheid van het autoverkeer er lager is. Jammer is het
vooral dat om vanuit de Pastoor Habetsstraat
fietsend in de Brusselsestraat te komen, nodig is om
¾ van de rotonde te nemen. Iedere oversteek is
immers een nieuw conflictpunt met een zeker risico.
De beste methode is nog om te lopen, via de zebra,
maar dit is niet fietsvriendelijk te noemen.
De Fietsersbond heeft in de buurt nog een aantal
wensen. Die betreffen met name het comfort van
het fietsverkeer. De slechte verkeersdrempels in de
Bilserbaan hebben wij bijvoorbeeld regelmatig
onder de aandacht van de gemeente gebracht.
Hetzelfde geldt voor het slechte wegdek en het
dubbelparkeren bij ventwegen (Annalaan, Statensingel, Brusselseweg). Ook de verkeersregeling op
het kruispunt Brusselseweg/Orleansstraat kan beter,
vooral voor fietsers die vanaf de Brusselseweg
linksaf de Orleansstraat in moeten.
Voor nieuwe verbindingen vanuit onze buurt biedt
het Belvédèreproject grote kansen. Met een beetje
goede wil kan het mogelijk worden om grotendeels
vrij van autoverkeer en langs het groen richting
Bosscherveld of Smeermaas te fietsen of om via een
fietsbrug over de stuw in een kwartier in Borgharen
te zijn.
Laurent Theunissen, Fietsersbond afdeling Maastricht

Spelen in de buurt.
De gemeente heeft onlangs het speelruimtebeleid
besproken. In de "visie speelruimte" een nota die
zeer positief is ontvangen, wordt geconstateerd dat
kinderen in de gehele woonomgeving spelen en dat

jongeren elkaar op uiteenlopende plekken ontmoeten. Reden voor de gemeente om niet alleen te
kijken naar ingerichte speelplekken, maar ook een
betere communicatie tot stand te brengen tussen de
gemeente en buurten en tussen de jeugd en de
volwassen buurtbewoners.
Hét moment om eens te kijken naar de speelvoorzieningen in onze buurt. In deze wijk zijn 6
ingerichte speelvoorzieningen.
Van het grasveld en de speelvoorzieningen in het
Frederikbastion wordt door de kinderen veelvuldig
gebruik gemaakt. Ook het Orleansplein heeft een
ruime speelplek zowel voor de kleine kinderen als
voor de oudere jeugd. Die kunnen daar
basketballen, tennissen en voetballen. Voor de
kleintjes is het een ideaal plein om te leren fietsen.
Dan is er een gezellige speelplek in de Antoon van
Elenstraat. En ook het Mariabastion in de Ravelijn
leent zich uitstekend voor spelende kinderen. En
laten we het basketbalveldje voor de oudere jeugd
op de hoek van het Erfprinsbastion en de
Ravelijnstraat niet vergeten. Tot slot mogen de
kinderen uit de buurt gedurende de zomertijd
spelen op de speelplaats van de ODA-school.

Van de werkgroep woonomgeving:
De leden van deze subgroep hebben in juni '01 door
de buurt gelopen en het volgende vastgesteld:
* De onkruidbestrijding op de trottoirs en in de
goten van de straten is redelijk goed te noemen.
* Niet alle straatlantaarns functioneerden. De
nummers van de kapotte palen zijn doorgegeven
aan de betreffende instantie.
* De onderdoorgang van de flat aan de Menno van
Coehoornstraat is 's avonds erg bedreigend omdat
er geen verlichting is. Dhr. Schroeders van de
gemeente adviseerde ons hierover contact op te
nemen met de eigenaar van de flat.
* In de Victor de Stuersstraat (tussen het Koningin
Emmaplein en de St. Odastraat) wordt op de stoep
geparkeerd. Wij stellen voor om paaltjes te plaatsen. Dhr. Schroeders zal dit samen met ons ter
plekke bekijken.
Verder hebben we geconstateerd, dat sinds de
herinrichting van het Koningin Emmaplein
bij regenweer het regenwater zich verzamelt aan het
begin van de Pastoor Habetsstraat. Vooral fietsers
hebben daar last van. Ook dit is aan de gemeente
doorgegeven.
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