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waar mensen
samenleven
genieten 
en beleven
willen 
wij graag
de buurt
verbinden

We hebben veel complimenten gekregen over de nieuwe opmaak van het buurtblad en 
onze website buurtnetwerkbrusselsepoort.nl. We hebben goede tips gekregen die de 
leesbaarheid van het blad zullen bevorderen. Sommige artikelen waren te lang. In deze 
uitgave hebben we hier rekening mee gehouden.

Er gebeurt veel in de buurt. Lang leegstaande panden krijgen een nieuwe bestemming. 
Zo komt het gezondheidscentrum Dr. van Kleef naar de Victor de Stuersstraat; de  
oude pastorie wordt verbouwd, en eindelijk is gestart met de verbouwing van het 
winkelcentrum Brusselsepoort. Waar misschien niet gebouwd gaat worden is op het 
Standaardterrein…

De verbinding tussen de Hoge en Lage Fronten is bijna gereed. We gaan met de buurt 
daar een wandeling maken. Ook gaan we lessen Tai Chi laten geven om buurtbewoners 
met elkaar te verbinden. En verder roepen we alle buurtbewoners op hun mening te 
geven over het Noorderbrugtracé en de betekenis hiervan voor de buurt.

Veel leesplezier! 

Van de redactie
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Agenda

8 mei 2019 
wensmiddag speeltuin Fons 
Olternissenstraat, i.s.m. Trajekt 

18, 25 mei / 1, 8, 15 juni 2019
workshops Tai Chi
Orleansplein

7 juni 2019 
excursie Hoge/Lage Fronten

5-7 juli 2019 
buurtcamping Viegenpark

buurtvergaderingen
dinsdag 21 mei 2019
dinsdag 17 september 2019
dinsdag 19 november 2019
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Meer 
geveltuinen 
voor een 
groenere buurt

door Jojet Lysen

Een geveltuin is een strook met 
planten en bloemen aan je huis. Voor 
een geveltuin in onze buurt heb je 
geen vergunning nodig. Je moet 
minstens 120 cm loopruimte over-
houden op de stoep want voor 
kinderwagens, rollators en rolstoe-
len moet er een veilige doorgang 
blijven.

Is dit het geval, verwijder dan maximaal 
anderhalve stoeptegel, dit is 45 cm. Schep 
straatzand weg maar niet dieper dan 40 cm. 
Informeer bij de gemeente bij twijfel over 
aanwezige kabels of leidingen, want jij bent 
verantwoordelijk voor eventuele schade. 
Via www.CNME.nl kun je naar het project 
GROEN IN DE STAD gaan en een uitgebreide 
folder over geveltuinen downloaden, waarin 
je onder meer kunt lezen wat voor planten je 
in je geveltuin zou kunnen zetten.
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Bloembakken Orleansplein
door Lode Zengerink

Sinds vier jaar verzorgt Elza Traas met veel toewijding, kennis en passie en 
onder grote belangstelling van passanten en kinderen die op het plein spelen, 
de daar aanwezige bloembakken.
 
Ze heeft nu drie tuinen: een achtertuin, een volkstuin en de “voortuin” op het plein, die uit 
de vijf schalen bestaat en de meeste aandacht krijgt.  
Met hulp van een paar pleinbewoners, waar ze in moeilijker tijden (langdurige droogte 
betekent vier keer per dag water geven) en voor het zwaardere werk een beroep op kan 
doen, weet ze de schalen bijna het hele jaar door in bloei te houden. Onze dank daarvoor!
 
Op een volgende nieuwjaarsreceptie zal ze hiervoor geen bloemen uit eigen schaal, maar 
een gekocht boeketje ontvangen. Wellicht zijn er nog meer omwonenden die af en toe bij 
willen springen met water geven of in geval van afwezigheid van Elza haar tijdelijk kunnen 
vervangen. Hiervoor kunt u zich opgeven bij r.walczuch@gmx.net.

Hulp of advies?
Als je nog hulp of advies nodig hebt kun je terecht 
bij het loket van Mijn Groen Maastricht via 
mijngroen@maastricht.nl. Dit loket werkt samen 
met het CNME. De loketwerkers geven je advies 
en helpen je met jouw plan. 

Wandel mee door de Hoge en 
Lage Fronten 

door Jojet Lysen

In onze vorige buurtkrant schreef Gijs Ketelaars van het CNME over de 
werkzaamheden in het gebied van de Hoge Fronten en over de geplande 
nieuwe wandelroute die de Hoge Fronten moet gaat verbinden met de 
Lage Fronten. 

Om de ontwikkelingen en de natuur van deze nieuwe route, die uiteindelijk in het 
Bassin zal eindigen, van dichtbij te ontdekken is er een excursie voor buurtbewoners 
gepland. 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 10 buurtbewoners zich opgeven. 

 wanneer 7 juni a.s.
 tijd 15.00 uur
 waar Vertrek bij de Achtzaligheden (meethuisje) 
 inschrijven  buurtbewoners die willen meelopen  

worden verzocht vóór 3 juni  
een mailtje te sturen naar:  
info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl 

7 juni
15.00 uur
excursie

nieuwe wandelroute
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Grootschalige vernieuwing 
winkelcentrum Brusselse Poort gestart

door Lilly Huijbreghts, Urban Solutions

Een feestelijk moment in winkelcentrum Brusselse Poort: begin april gaf wethouder Gert-Jan Krabbendam het 
startschot voor de vernieuwing en uitbreiding van het centrum. In aanwezigheid van de eigenaar, ontwikkelaars, 
ondernemers en veel belangstellende buurtbewoners liet hij symbolisch een sloopkogel slaan door een afbeelding 
van de glazen kap bij de entree. Daarna werd er getoost op de toekomst van het nieuwe winkelcentrum.

Een omvangrijke vernieuwing van alle 
winkels en parkeerterreinen, plus een 
uitbreiding met circa twintig nieuwe 
winkelunits: voor winkelcentrum  
Brusselse Poort is het nu écht begonnen. 
Het in 1968 gebouwde winkelcentrum on-
dergaat de komende jaren een ingrijpende 
metamorfose: 
•  de bestaande winkels, winkelpassages 

en entrees worden gemoderniseerd
•  er komen circa 20 winkelunits en 

voorzieningen bij, met horeca en 
sfeervolle terrassen

•  de parkeerterreinen worden heringe-
richt en er komt een nieuwe parkeer-

 garage.

Investeringsmaatschappij HB Capital, 
eigenaar van het in 1968 gebouwde 
winkelcentrum Brusselse Poort, wil met de 
renovatie en uitbreiding weer een modern 
en aantrekkelijk centrum maken, waar je 
met plezier naartoe gaat om te winkelen  
en te verblijven. “Brusselse Poort is het 
belangrijkste winkelcentrum van Maas-
tricht-West en het Belgische grensgebied. 
Het centrum heeft een prachtige historie, 
wordt enorm gewaardeerd door de 
doelgroep en functioneert al jarenlang 
goed”, zegt Richard Dallinga, managing 
director van HB Capital. “De huidige 
ondernemers hebben aangegeven behoefte 
te hebben aan vernieuwing en uitbreiding 
van het centrum. Met deze grootschalige 

renovatie spelen wij in op deze behoefte en 
maken wij van deze plek een eigentijdse en 
levendige ontmoetingsplek waar mensen 
graag komen.”

Winkels open en bereikbaar 
Omdat de winkels tijdens de verbouwing 
gewoon open en bereikbaar blijven, wordt 
de renovatie in fases uitgevoerd. In de 
eerste fase, die onlangs is gestart en loopt 
tot aan de zomervakantie, worden de 
inmiddels leegstaande winkels bij de entree 
van het winkelcentrum aan de zijde van de 
Artsenijstraat verbouwd en uitgebreid. Na 
de zomer wordt gestart met de winkels 
tussen de andere zijde van de entree en het 
kantoorgebouw waarin Mosae Zorggroep is 
gehuisvest inclusief de herinrichting van het 
parkeerterrein (P1). Daarna volgen de 
bestaande passages.
De uitbreiding en de bouw van de nieuwe 
parkeergarage is onderdeel van fase 2 en 
staat voor 2020/2021 op de planning. Naar 
verwachting wordt het volledig vernieuwde 
centrum in 2021 opgeleverd.

 
Meer informatie over het winkelcentrum 
en actueel nieuws over de verbouwing 
is te vinden op www.brusselsepoort.nl 
en op Facebook.com/Winkelcentrum 
Brusselse Poort. 

Artist impressions entree

Artist impressions entree
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We gaan door de mooie ingang naar binnen 
en kijken met verbazing naar de enorme
verwaarloosde ruimtes. Mike legt uit waar 
de praktijkkamers van de huisartsen 
komen, de apotheek en de lift. Plotseling 
zien en horen we op het binnenplein een 
van de 3 grote lindebomen neergaan; 
jammer maar de boom was ziek en stond 
te dichtbij de bebouwing. Gelukkig zijn de 
andere twee bomen gezond en deze blijven 
gespaard.
Op de bovenverdieping kijken we verbaasd 
naar het enorme ronde houten gewelf dat 
zeker behouden blijft. Hier komen de 
ruimtes voor de fysiotherapie, het ontmoe-
tingscentrum voor ouderen en de bureau’s 
van andere eerstelijns zorgaanbieders.  
We zijn vol ontzag voor de kansen, 
mogelijkheden én voor de enorme hoeveel 

arbeid die er nog verricht moet worden 
voordat het centrum de deuren kan 
openen. De uitgebreide plannen voor de 
verbouwing zijn, met foto’s, ook te bezichti-
gen in de huisartsenpraktijk Dr. van Kleef, 
maar voor gezonde buurtbewoners en 
niet-patienten licht Mike Robertson de 
plannen hieronder nog toe. 

Het Gezondheidscentrum Dr. van Kleef 
keek al lang uit naar een nieuwe locatie.
Een investeerder, die eerder een zorgboer-
derij voor kinderen met een verstandelijke 
handicap ontwikkelde, heeft het pand aan 
de Victor de Stuersstraat 15-17 gekocht 
van Woningcorporatie Servatius in 
oktober 2017. Bureau WEA. (Welten Eliëns 
Architecten) -bekend in Maastricht door 
ondermeer hun ontwerp van de boeken-

Het nieuwe gezondheidscentrum 
in de Victor de Stuersstraat

door Jojet Lysen

Iedereen die de laatste weken langs het oude patronaatsgebouw aan de 
Victor de Stuersstraat kwam moet het zijn opgevallen; er wordt hard gewerkt 
en aan de Odastraat volop gesloopt. Uw redactie ging op 8 maart een kijkje 
nemen en kreeg een uitgebreide rondleiding van enthousiaste ‘bouwmeester’ 
Mike Robertson. 

‘De wens om 
met eerstelijns 

disciplines 
en een apotheek 
onder één dak 

samen 
te werken’
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winkel in de Dominicaner kerk- tekende 
het nieuwe plan, en in januari 2019 kwam 
de omgevingsvergunning. De Gemeente 
Maastricht was direct enthousiast over 
de nieuwe bestemming van het gebouw.

De wens van Gezondheidscentrum 
Dr. van Kleef
Het Gezondheidscentrum Dr. van Kleef 
had al lang de wens om met eerstelijns 
disciplines en een apotheek onder één dak 
samen te werken. Korte communicatielijn-
tjes met bijvoorbeeld een fysiotherapeut, 
ergotherapeut, wijkverpleegkundige, 
maatschappelijk werker of psycholoog 
behoren dan tot de mogelijkheid. 
Nog een andere wens was het gemakkelijk 
kunnen benaderen van de spreekkamers 
voor -met name- de ouderen. De mede-
werkers van van Kleef werken daarom 
allemaal op de begane grond. Andere 
disciplines op de verdiepingen zullen 
goed met een lift bereikbaar zijn. Ook 
heeft Gezondheidscentrum Dr. van Kleef 
de ambitie in het toekomstige nieuwe 
gezondheidscentrum een plek te bieden 
aan de ouderen in de wijk. Gewoon een 
plek waar je binnen kunt lopen voor een 
kopje koffie of een praatje wanneer je daar 
behoefte aan hebt, en waar activiteiten 
worden georganiseerd door een team van 
vrijwilligers. 

Het nieuwe medische centrum
In maart van dit jaar gaan we beginnen 
met het maken van een doorgang aan de 
Odastraat, zodat we (bouw)materialen 
af- en aan kunnen voeren. Diverse spanten 
op de zolderverdieping worden aangepast, 
zodat daar straks een lift toegang kan 
geven aan de dagopvang voor ouderen. 
Vervolgens gaan we het oude gebouw aan 
de Odastraat afbreken. Op dezelfde plek 
komt nieuwbouw met twee verdiepingen, 
alles onder begeleiding van Bureau WEA. 

We willen het nieuwe gebouw energie-
neutraal te maken. Er wordt gewerkt met 
warmtepompen. Ook komen er op de 
nieuwbouw aan de Odastraat zonnepanelen.

Op 19 maart kwam Mike samen met de 
architect en een huisarts van de huisart-
senpraktijk Dr. Van Kleef naar de vergade-
ring van het buurnetwerk Brusselse Poort 
om de hierboven beschreven plannen nog 
verder toe te lichten. De leden van het 
buurtnetwerk kregen uitgebreid antwoord 

op al hun vragen over mogelijke parkeer-
problemen, verwachte verkeersdrukte en 
behoud van het monumentale karakter van 
het pand. De verbouwing zal zeker af en  
toe voor overlast zorgen maar architect  
en bouwmeester hopen dat door goede 
communicatie met de buren grote proble-
men kunnen worden vermeden. Ook de 
wensen van de huisartsen van Dr. Van 
Kleef om een goed en modern geoutilleerd 
gezondheidscentrum op te zetten dat past  
in de buurt werden besproken. Huisart-

senpraktijken zijn enorm veranderd de 
laatste jaren. Door veranderend beleid 
kregen huisartsen in korte tijd heel wat 
extra taken op hun bord op het terrein van 
ouderenzorg, jeugdzorg en psychiatrische 
zorg. De huisartsen van Dr. Van Kleef 
hopen in het nieuwe gebouw nog beter hun 
visie op eerstelijnsgezondheidszorg te 
kunnen neerzetten. De hele verbouwing 
gaat zeker twee jaar duren maar met een 
beetje geluk opent het centrum rond Kerst 
2020 de deuren. De naam van de huisart-

senpraktijk blijft Dr. Van Kleef; voor het 
totale gezondheidscentrum, dus inclusief 
apotheek, fysiotherapiepraktijk, ontmoe-
tingscentrum, wijkzorg etc. wordt nog  
naar een naam gezocht.

Als Buurtnetwerk zijn we erg blij dat  
er voor het mooie patronaatsgebouw  
een goede bestemming is gevonden.  
Zoals het er nu uitziet wordt het  
nieuwe gezondheidscentrum een  
echte aanwinst voor onze buurt. 

‘Met extra aandacht 
voor de ouderen in 
de wijk; makkelijk 

toegankelijk 
en de ambitie een 

ontmoetingsplek te 
bieden voor een kopje 
koffie, een praatje en 
diverse activiteiten’
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Strukton is bezig met de laatste onderdelen 
van het project. Als alles goed verloopt 
moet het werk voor de zomer helemaal 
gereed zijn en is Strukton weg uit Maas-
tricht. Langs het hele tracé wordt nog 
gewerkt. De fiets- en wandelverbindingen  
in Frontenpark worden gemaakt en Srukton 
is bezig met de afwerking van het Fronten-
park: de onderdoorgang van Hoge naar 
Lage Fronten, de stadsweide en de oude 
afrit (De Krul).

De heer Wahls van de afdeling Mobiliteit van 
de gemeente Maastricht heeft tijdens de 
bijeenkomst verteld hoe het met dit project 
verder gaat: Allereerst komt er een 
oplevering van de bouwwerkzaamheden. 

Er wordt gekeken of er daadwerkelijk is 
gebouwd wat is afgesproken. Vervolgens 
wordt beoordeeld of het doel dat men wilde 
bereiken met de bouw van het Noorder-
brugtracé is bereikt. Zo moest de 

oost-westverbinding (doorstroming) 
worden verbeterd en ook de leefbaarheid. 
Er zijn aannames gemaakt van de nieuwe 
verkeersstromen. Omdat het werk nog niet 
af is kan daar nu nog geen goed oordeel 
over geveld worden. Eerst moet alles klaar 
zijn en dan moet het verkeer ook nog 
wennen. 

De komende maanden gaat de gemeente dit 
monitoren/tellen. De vraag is dan of de 
voorspellingen overeen komen met de 
waarnemingen buiten. Tot slot worden de 
nieuwe verkeersstromen in de wijk 
bekeken. De gemeente heeft de toezegging 
gedaan dat de buurten na afloop van het 
project door konden geven wat wel en niet 
goed gaat IN de wijken (bv eenrichtingsver-
keer etc). De gemeente wil graag de 
bevindingen van de buurtbewoners horen.

Het Noorderbrugtracé
door Louise van Bronswijk

Onlangs hebben de buurtkaders samen met vertegenwoordigers van de 
gemeente en van bouwbedrijf Strukton een evaluatie gehouden van het 
Noorderbrugtracé. Voorafgaand aan het overleg hadden we tijdens de 
buurtnetwerkvergadering een inventarisatie gemaakt van alle opmerkingen 
van buurtbewoners. Doel van de vergadering was om kort vooruit te blikken 
op de resterende werkzaamheden van Strukton, de monitoring van de nieuwe 
verkeerssituatie door de verkeersdeskundige van de gemeente Maastricht en 
het delen van eerste ervaringen vanuit de buurten met de veranderde 
verkeerssituatie. 

In de vergadering van het buurtnetwerk  
op 18 maart werden de volgende punten 
genoemd die al zijn besproken met de 
gemeente: 

 Boschpoort
R	Nog veel verkeer op Bosscherweg.
R	Vrachtwagens op Pastoor 
 Moormanstraat rijden zich vast.
R		Voor voetgangers en fietsers  

staat het licht afrit Noorderbrug  
te kort op groen.

R		Nu pas bezig met aanleg fietspad 
Bosscherveld.

Vragen en/of opmerkingen?
Heeft u nog een opmerking over het Noorderbrugtracé die nog niet door het buurt-
netwerk is genoemd en die u wilt delen of aan de orde wilt stellen, stuur dan een 
e-mail naar info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl 
Los van bovenstaande lijst zijn we als buurtnetwerk van mening dat het een voor de stad 
mooi en goed uitgevoerd project is. Maar het is ook een project dat wel ‘een diepe snee’ 
heeft opgeleverd voor alle buurten in west rond het tracé. Dat is de prijs die is betaald. 

 Oost

R	Oversteken fietsers bij Innovatest.

R		Fietsers op een “kluitje” bij  

oversteken richting Borgharenweg. 

Kruispunt bij Aldi.

R		Aansluiting Noorderbrug  

Beatrixhaven: voor fietsers  

5 stoplichten achter elkaar!

 West
R		Overstekende fietsers van Kastanje-laan naar Capucijnenstraat moeten  lang wachten.
R		Is Capucijnenstraat-noord Linden-kruis-Maagdendries een fietsroute?R		Scooters Capucijnenstraat naar 

Vrijthof gevaarlijk.
R		Trap Ravelijn te steil, geen leuning, fietsgoot kan niet gebruikt worden.  Reeds ontstaan olifanten pad.
R		Stoep Brusselseweg, een bijzonder vreemde constructie, van super 

breed naar super smal.
R		Het hek voor de ingang naar de 

school aan de Brusselseweg 
ontbreekt.

R		Men slaat toch links af op het 
kruispunt Brusselseweg/

 Fagotstraat.
R	Files op de Fort Willemweg. 
 De doorstroming stagneert.
R		Rotonde Gentelaan/Nobellaan  

is stuk.
R	Groenvoorziening middenberm   mag aangelegd worden.
R	Verlichting Fagotstraat.

R		Men kan de wijk niet in Brusselse-poort West. En dus rijdt men tegen het verkeer in op de Weusten-
raadtstraat.

R		Streep vóór kruispunt Brusselseweg is onbedoeld doorgetrokken.
R		Herstel eenrichtingsverkeer Menno van Coehoornstraat.
R		Inrijden Brusselseweg Bastionstraat terugbrengen in oude staat.
R		Drempel ter hoogte van Ravelijn op de Fort Willemweg ontbreekt.
R		Verplichte oversteek fietsers van Ravelijnstraat richting Brusselseweg  niet duidelijk aangegeven.
R		Opstellingsruimte voor voetgangers en fietsers Ravelijnstraat richting  Henri Jonaslaan is klein.
R		Fietspad na kruising Cabergerweg gaat eerst omlaag en dan omhoog.R		Zorgen om de ingang naar Tragos. Men loopt rechtdoor vanaf de 

Kastanjelaan.
R		Bij haltes De Lijn kruispunt Brussel-seweg staat “vervallen tot einde werken”.
R		Bomen gekapt richting Fons 

Olterdissenstraat. Hoe staat het met het herplanten? 
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Kijk 
op 
de 

wijk
door Arja Peters

De Tefaf is weer voorbij. Minder bolides 
die de stad doorscheuren en geen privé 
vliegtuigjes meer geparkeerd in Beek,  
de vlaggen van de Tefaf al weggewaaid  
of verwijderd.
Wie van kunst, van het kijken naar de 
rijken der aarde, van botox en siliconen  
of van mooie bloemen houdt, en kaarten 
had of bereid was een vrij duur entree- 
ticket te kopen, is er vast geweest.
Ik loop vaak door de wijk en zie de laatste 
maanden vaak een man in een erker 
achter een groot schilderdoek bezig  
met kwast en palet. 
Nooit eerder heb ik hem gezien en ben 
geïntrigeerd door het grote schilderij  
met mooie lucht, een blauwgroene zee  
en allemaal engelen en nimfen. Ik durf 
niet zo goed ongegeneerd naar binnen te 
kijken en als ik al wat langer blijf staan 
wordt er luid geblaft door de hond des 
huizes.

Als de tijd weer dringt voor het verschij-
nen van het buurtblad ben ik weer op 
zoek naar een verhaal.
Ik zie ineens de magnolia’s en andere 
bomen weer in bloesem staan en maak 
wat foto’s, aangezien dat soms maar een 
paar dagen op zijn mooist is en bedenk 
dat je eigenlijk niet naar de Tefaf hoeft  
als je rondkijkt in de buurt. De Tefaf is 
dagelijks om ons heen met de bloemen  
en de kunst in de wijk.
De schilder zit niet achter zijn ezel, maar 
ik bel toch aan. Een schor geblaf begroet 
mij en er wordt open gedaan. Kunstschil-
der Puck Herben laat me binnen in het 
atelier nadat ik de ruwharige teckel 
begroet heb. Overal staan schilderijen, 
verf, bussen met terpentine, kwasten, 
een groot palet met alle kleuren verf die 
je kunt bedenken en andere zaken die  
een schilder nodig heeft. 
Hij moet lachen als ik vraag of hij hier pas 
is komen wonen, aangezien ik hem nooit 
eerder heb gezien, schilderend voor het 
raam. Hij legt uit dat ze zo’n 45 jaar in de 
wijk wonen en dat hij voorheen boven zijn 
atelier had. Zijn vrouw zat eerst beneden 
met een groepje kinderen die zij bij hun 
huiswerk begeleidde. Toen de huiswerk-
begeleiding naar elders verhuisde heeft 
hij meteen de erker ingenomen als 
atelier.
In de zestiger jaren heeft Puck de 
kunstacademie gedaan in Maastricht 
waarna hij werkzaam was in de reclame-
branche. Toen het in die branche heel 
slecht ging in de tachtiger jaren heeft hij 
de MO Economie behaald en is les gaan 
geven aan het Bernardinuscollege in 
Heerlen.

Na tien jaar vond hij het wel genoeg en 
pakte hij zijn oorspronkelijke vak weer  
op en ging schilderen.
Als hij een collectie klaar had, ging hij 
ermee de boer op en verkocht hij in 
Amsterdam, Parijs en Duitsland. In Parijs 
was een galerie die telkens de hele 
collectie in één keer kocht, waardoor hij 
dan meteen niets meer had om mee op  
de markt te komen.
Het is geen kunst die je boven de bank 
hangt, zo zegt hij zelf. 
Het werk heeft meestal een boodschap; 
er zit een verhaal achter en is vaak ge-
baseerd op werk van de oude meesters 
die hij omzet naar hedendaagse onder-
werpen die in de wereld spelen. 
Zo zie ik Trump op een kermispaard.  
Een soort parodie van het schilderij van 
Napoleon te paard, waarvan de bekend-
ste versie in Versailles hangt, geschilderd 
door Jacques Louis David.
Het schilderij waar hij nu mee bezig is 
refereert aan het verhaal uit de Griekse 
mythologie waarin Zeus de nimf Europa 
ontvoert in de gedaante van een stier, 
onder andere ook geschilderd door 
Titiaan en later ook door Rubens. Op 
Puck’s schilderij zie je dan ook een vlot 
met bootvluchtelingen naar Europa 
komen.
Er wordt iedere dag geschilderd, of het 
nou Kerstmis, Pasen of Pinksteren is. 
“Een dag niet geschilderd, is een dag  
niet geleefd” zo zegt de schilder. 
Wat een mooie passie!
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Zondag 6 januari was er weer het 
gezellige Nieuwjaarstreffen van de 
bewoners van Brusselsepoort in 
Café 1900. Veel buurtbewoners zijn 
gekomen om elkaar in een onge-
dwongen sfeer te treffen. Er was 
aandacht voor de vrijwilligers die het 
buurtblad rondbrengen. En natuur-
lijk werd ook gedacht aan onze 
gastvrouw en gastheer die altijd 
weer de buurtbewoners tijdens het 
Nieuwjaarstreffen bijzonder goed 
verzorgen.

Dit jaar konden de buurtbewoners kaartjes 
invullen met een wens voor de buurt of een 
kaart waarmee men een compliment geeft. 
In totaal zijn er ruim 40 wensen en 
complimentkaarten ingevuld. 

En wat wensen de buurtbewoners zoal? 
Een fijne goede sfeer en een veilige buurt, 
betere ontmoetingsplekken, zodat men  
ook samen dingen kan ondernemen, 
minder rotzooi op straat, minder honden-
poep, een grotere glijbaan en meer 

kindvriendelijke speeltoestellen en 
bankjes op het Orleansplein, een gezellige 
barbecue op het Standaardterrein, 
drugspreventie, niet alleen studenten in de 
buurt en de Brusselseweg die weer open 
moet gaan en tot slot alles wat een positief 
effect heeft op de buurt!

Complimenten waren er ook, voor het 
onderhoud van de bloembakken op het 
Orleansplein, voor het buurtnetwerk, voor 
Buurtbalans, voor Café 1900, voor mensen 
die het beste voor hebben met de buurt, 
voor mensen die vriendelijk zijn en voor 
iedereen een gelukkig 2019. 

Heeft u ook nog 
een compliment of 

wens voor de buurt?
Laat het ons weten!

info@buurtnetwerk-
brusselsepoort.nl

Het Nieuwjaarstreffen 2019
door Louise van Bronswijk

’t Gilde Maastricht is een vrijwilligers-
centrum voor educatieve en creatieve 
activiteiten. Wij verzorgen een 
uitdagend palet aan laagdrempelige 
cursussen, zoals conversatie cursus-
senen in de moderne vreemde, en 
soms zelfs afwijkende talen. Voorts 
in de ICT computercursussen en de 
cursus “omgaan met de i-pad”.

‘t Gilde Maastricht kom binnen, doe mee en schrijf in!

Daarnaast doen we aan specifieke cursus-
sen zoals kook-workshops, wijnproeven, 
bridgen, schilderen, yoga-mandala en nog 
zoveel meer. Periodiek worden ook boeien-
de lezingen en excursies georganiseerd. 
In elk cursusjaar staan wel een aantal 
dagexcursies en meer-daagse reizen per 
luxe touringcar naar boeiende sfeervolle 
bestemmingen op het programma.
Het overgrote deel van onze cursussen 
worden gegeven in ons Gildehuis aan de 
Pastoor Habetsstraat 42 in Maastricht, 

maar andere ecucatieve en creatieve 
activiteiten vinden ook “buiten de deur” 
plaats, op andere locaties.
Behoor je tot de catagorie “oudere-jonge-
ren”, dan kun jij je eigen kennis en vaardig-
heden delen en overdragen aan actieve en 
gemotiveerde cursisten.

Kom kennismaken
Loop eens binnen, je bent echt van harte 
welkom of bezoek voor meer informatie 
onze website: www.gildemaastricht.nl

/ buurtblad buurtnetwerk brusselsepoort
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De lente komt eraan, dus laten we eens een 
fietstochtje maken vanaf het Vrijthof, via de 
Brusselsestraat, richting Emmaplein. 
Stilstaande auto’s met de knipperlichten 
aan zijn daar een alledaags verschijnsel, 
ondanks het stopverbod. Daar komt nog bij 
dat de bestuurders van rijdende auto’s daar 
graag met een flinke snelheid naar boven 
jakkeren. Lekker slalommen tussen het 
geparkeerde blik en de kinderen van de Sint  
Aloysiusschool, die daar vrolijk kwekkend 
slingeren op hun fietsjes. Voor volwassen 
fietsers geven wij het kledingadvies ‘slim fit 
broek’. Dit om onaangenaam flapperen om 
de kuiten tegen te gaan.    

Helaas komt de Brusselsestraat niet voor 
op het leesplenkske van de gemeentelijke 
handhavers, die tref je daar dan ook nooit 
aan. Politieauto’s worden ter plaatse wél 
regelmatig gesignaleerd, maar die hebben 
hun handen nu eenmaal vol aan het temmen 
en troosten van verwarde personen. Geen 
tijd dus om bonnen onder de ruitenwissers 
van onverlaten achter te laten. Als vrouwe 
Fortuna ons welgezind is, halen we het 
Emmaplein zonder botbreuken en noe-
menswaardig bloedverlies. Zou je toch bijna 
weer omkeren, om uit dankbaarheid even 
een kaarsje op te steken in de toeristische 
kapel van de Onze Lieve Vrouwekerk.

Toen de rotonde bij de Lambertuskerk een 
paar jaar geleden op de schop ging, werd 
ons voorgespiegeld dat de veiligheid van de 

fietsers er flink op vooruit zou gaan. In de 
praktijk komt het er echter op neer dat 
werkelijk niemand fluitend en onbezorgd 
over dit plein peddelt. Voor veel rechtsaf-
slaande automobilisten, richting Staten-
singel, is het op de een of andere manier 
kennelijk niet duidelijk dat fietsers daar 
toch echt voorrang hebben. Wat dat punt  
nog gevaarlijker maakt is dat studenten 
richting binnenstad massaal lak hebben 
aan de rijrichting. Dus, doe je als voorbeel-
dig autobestuurder goed je best om braaf 
over je rechterschouder te kijken, dan  
moet je opeens vol in de remmen, omdat  
er geheel onverwacht fietsers van links 
opduiken. Dat doen ze, om de voor hen 
eveneens levensbedreigende kruisingen 
met de Sint Annalaan en Hertogsingel te 
vermijden. 

Dan is er nog het - voor Mestreechse be-
grippen - megaproject Noorderbrug. Dat 
heeft in onze wijk voor nogal wat verande-
ringen gezorgd. Eén daarvan wil ik graag 
even in de regen zetten: vanuit de Halve-
maanstraat kan je met de fiets, via iets wat 
nog het meest op een betegelde landings-
baan lijkt, afdalen richting binnenstad.  
Aan het einde is een trap, waar je met de 
fiets aan de hand naar beneden moet.  
Maar, de helling van die trap met goot is zó 
steil, dat het nog een hele toer is om ervoor 
te zorgen dat je trouwe tweewieler niet 
samen met jou de diepte in dondert. Stevig  
de leuning vasthouden denk je dan. Helaas, 

er was geen budget voor een leuning. 
Breng je ’s ochtends je kind naar de 
Montessorischool in de binnenstad, haal  
het dan voor de zekerheid toch maar even 
uit het stoeltje, zelfs als je haast hebt. 

Op de terugweg is er weer een ander 
probleem. Vooral voor de rechtshandigen  
is het een hele kunst om je fiets weer naar 
boven te krijgen. Ja hoor, u raadt het al, er 
was geen geld voor een tweede goot aan de 
andere kant. Of moeten we het toch gewoon 
positief bekijken en niet mekkeren? Er zijn 
immers ook voordelen aan deze kracht- 
training: het geld voor de sportschool kan  
je toch maar mooi uitsparen! 
Jongelui hebben overigens nergens last 
van, die stappen niet eens af, en racen met 
veel bravoure rechts naast de trap naar 
beneden. De sporen in de modder getuigen 
daarvan. Nu maar hopen dat hun remka-
bels niet knappen, want naderende fietsers 
en voetgangers van links zie je pas op het 
allerlaatste moment, vanwege de nieuwe 
Ravelijnse muur. 

Een verkeerssituatie ontwerp je nu eenmaal 
op een tekentafel, dat snappen wij ook wel. 
Maar, beste tekenaars, ga alvorens een 
mooi puntje aan het potlood te slijpen,  
eerst eens even kijken hoe de situatie er ter 
plaatse eigenlijk uitziet. En niet stiekem 
Google Earth gebruiken, er daadwerkelijk 
heen gaan, voor de echte driedimensionale 
ervaring. Zoals dat vroeger gedaan werd, 
weet je nog? Dat doe je uiteraard lekker  
op de fiets, krijg je ook nog eens een frisse 
neus en dat is goed voor je.   

Wie durft er nog te fietsen 
in Maastricht?

door Herm Willems
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Speeltuintje 
Fons Olter-
dissenstraat

door Louise van Bronswijk

 
Het speeltuintje aan de Fons 
Olterdissenstraat is echt toe  
aan een opknapbeurt. Het gras 
van het voetbalveldje is wegge-
speeld, de schommels staan in 
het losse zand en het Maastrichtse 
weer heeft de speeltoestellen 
aangetast. 

Hoog tijd voor actie
De eerste woensdag na de meivakantie, 
8 mei om 14.30 uur, gaan we met de kinderen 
uit de buurt kijken welke wensen er zijn. 
Misschien moeten we zachte tegels 
neerleggen in plaats van het losse zand, 
misschien moeten we het voetbalveld op 
nieuw inzaaien of voorzien van kunstgras. 
Misschien moeten de huidige toestellen 
vervangen worden. En natuurlijk zullen we 
moeten bekijken hoe we de wensen kunnen 
realiseren. Wat is de beste aanpak? We gaan 
de Kunstketel vragen om ons te helpen. 

Samen met Trajekt maken we er een 
gezellige middag van. Iedereen uit de 
buurt, jong en oud is welkom!

8 mei
14.30 uur

alle wensen en kinderen verzamelen!

5-7 juli
buurtcamping
viegenpark

www.debuurtcamping.nl 

of volg ons op Facebook!

In de herhaling: Workshops Tai Chi 
op het Orleansplein op zaterdag-
ochtend om 11.00 uur. 

In 2008 nam het toenmalige buurtplatform 
het initiatief om Tai Chi lessen op het 
Orleansplein te verzorgen. Omdat het  
ons een goed idee leek om weer iets te 
organiseren waarbij studenten en andere 
buurtbewoners elkaar tegen komen, 
hebben we opnieuw vijf workshops Tai Chi 
gepland in mei en juni. 

Tai Chi is een systeem van lichaamsbewe-
ging dat de nadruk legt op balans en 
coördinatie, bedacht voor het verkrijgen  
van lichamelijke en geestelijke beheersing 
en gezondheid. Iedereen kan meedoen.  
De workshops worden gegeven door Jos 
Jeurissen, erkend Martial Arts instructeur, 
BOCAM Tai Chi trainer/therapeut en 
Ambassadeur Positieve Gezondheid.
Deze activiteit wordt gefinancierd door het 
Buurtnetwerk, maar we hopen dat deelne-
mers naar vermogen iets willen bijdragen 

zodat de docent er een normale vergoeding 
aan kan overhouden. Het gaat om een proef 
van vijf keer; als er voldoende belangstelling 
is kunnen we subsidie vragen bij de 
Provincie of andere instellingen om de 
lessen voort te zetten.

 locatie Orleansplein 
 wanneer 18, 25 mei / 1, 8 en 15 juni 2019
 tijd 11.00 uur - ca. 12.30 uur

De workshops gaan niet door als het regent.
De lessen duren maximaal anderhalf uur.

Kom en doe mee!! 
Voor uw innerlijke balans 
en een ontmoeting met uw buren.

door Louise van Bronswijk

De buurtcamping komt naar het Viegenpark! Het eerste weekend van 
de schoolvakantie van 5 tot 7 juli wordt het Viegenpark veranderd in 
een buurtcamping. De buurtcamping is een tijdelijke camping met als 
doel het samenbrengen van de bewoners in een gebied. 

Op de Buurtcamping is iedereen gelijk en ontstaan duurzame ontmoetingen 
tussen mensen die in het dagelijks leven niet zo snel met elkaar in contact komen. 
De Buurtcamping biedt daarnaast een vakantiemoment aan mensen die door 
omstandigheden niet met vakantie kunnen. De buurtcamping wordt voor en door 
buurtbewoners georganiseerd in samenwerking met Trajekt en met behulp van 
ondernemers uit de buurt. Dit alles versterkt de sociale cohesie in de buurt.

Wil je komen kamperen? Stuur een e-mail naar shanti.v.hout@trajekt.nl

Maastricht beweegt
En we hopen dat u dat ook gaat doen

door Jojet Lysen
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Bouwplannen villapark 
op het voormalige Standaardterrein

door Bewonersvereniging Ravelijn/Bewoners Ravelijnstraat/Buurtnetwerk Brusselsepoort

De stand van zaken
Nadat we op 30 augustus 2018 onze 
zienswijzes hadden ingediend bij de 
gemeente Maastricht inzake het 
ontwerp-uitwerkingsplan voor het 
Standaardterrein (te weten de bouw 
van 12 stadsvilla’s), werden we 14 
dagen later - op 13 september 2018 
- verrast door het indienen van een 
aanvraag omgevingsvergunning  
door Mulleners vastgoed voor het 
alvast kappen van 15 bomen op het 
Standaardterrein.

Nauwelijks 3 weken later, op 8 oktober 2018, 
gaf de gemeente de betreffende kapvergun-
ning al af! Als aanwonenden en bewoners-
vereniging Ravelijn/Buurtnetwerk dienden 
we vervolgens een bezwaar in bij de 
gemeente en een verzoek tot voorlopige 
voorziening (vovo) bij de voorzieningen-
rechter in Roermond.
De rechtbank Roermond was het eens met 
onze stelling dat reeds kappen terwijl de 
bouwplannen nog niet eens definitief zijn 
prematuur is en onherstelbare schade aan 
zou richten. De rechter noemde het ontwerp-
uitwerkingsplan in dit kader dan ook een 
‘ongeboren vrucht’. Mulleners gaf tijdens  
de zitting aan met kappen te wachten tot 
minstens 6 weken na de beslissing op 
bezwaar. Daarop konden wij als partijen  
het verzoek tot vovo intrekken. 

Op last van de rechtbank moest de 
gemeente ons als partijen uitnodigingen  
op een hoorzitting om onze bezwaren nog 
eens mondeling te kunnen toelichten. Deze 
vond vervolgens plaats op 10 december.  
Op 20 december verklaarde de gemeente 
Maastricht onze bezwaren echter onge-
grond. Als partijen tekenden wij tegen deze 
beslissing op bezwaar beroep aan bij de 
Rechtbank Maastricht; ook dienden we 
opnieuw een vovo in om de kap alsnog te 
voorkomen. Deze vovo-zitting diende op  
19 februari. Met de uitspraak op 7 maart 
bleek dat de voorzieningenrechter opnieuw 
mee is kunnen gaan met onze redenatie dat 
de kap prematuur is zolang de Raad van 
State geen definitieve uitspraak heeft 
gedaan over het inmiddels op 18 december 
door het college vastgestelde gewijzigde 
uitwerkingsplan. Dit werd op 7 februari ter 
inzage gelegd en als partijen tekenden wij 
daartegen en tegen het zienswijzerapport 

van de gemeente meteen al pro forma 
beroep aan bij de Raad van State. 
Deze beroepszaak was dus al in gang gezet 
toen op 19 februari de vovo-zitting diende, 
hetgeen de rechter dus ook heeft meege-
nomen in zijn uitspraak. Bovendien was  
de rechter van oordeel dat de gemeente 
ernstig in gebreke was gebleven in de 
onderbouwing met inhoudelijk rapportages 
over de zogenaamde ‘niet karakteristieke 
noch monumentale waarde’ van de betref- 
fende bomen. De argumenten van de 
gemeente op basis waarvan best gekapt 
mocht worden, werden door de rechter 
naar de prullenbak verwezen. Ons verzoek 
tot het schorsen van de kapvergunning 
werd vervolgens toegekend en duurt in 
ieder geval tot het einde van het wettelijke 
broedseizoen op 15 juli. Onze eerste zege 
was daarmee binnen en de bomen 
vooralsnog gered!
De beroepszaak inzake de kapvergunning 
loopt dus nog, evenals het beroep bij de 
Raad van State, waarvoor we op 18 maart 
gezamenlijk onze gronden hebben inge-
diend. We verwachten dat deze laatste 
procedure in het najaar zijn beslag krijgt.
Onze insteek daarbij is dat we gaan voor  
in het geheel géén bebouwing en het laten 
vervallen van de bestemming Wonen uit te 
werken, ten gunste van een groene herin-
richting van het gebied als toegang tot de 
Hoge Fronten. Wat het beroep tegen de 
bomenkap betreft, hopen we dat ook na 
15 juli niet zal mogen worden gekapt en de 
vergunning definitief wordt ingetrokken.

Crowdfunding 
Op 19 maart 2019 zijn we vervolgens via 
het officiële platform ‘crowdfunding voor 
natuur’ een inzamelingsactie gestart 
onder de naam Groene Poort Maastricht 
om de financiering van juridische pro-
cedures en advies te kunnen bekostigen. 

In heel veel straten zijn de flyers met de 
informatie hierover inmiddels al uitge-
deeld. De Groene Poort Maastricht is 
namelijk de naam voor de functionele 
herinrichting van het Standaardterrein 
zoals wij die voor ons zien zónder 
bebouwing: een groene, aantrekkelijke 
toegang vanaf deze kant van de stad –  
gemakkelijk en voor iedereen toegankelijk 
- tot natuurmonument de Hoge Fronten 
en rijksmonument De Linie van Dumoulin. 

Zie daarvoor ook onze 
Facebookpagina:
www.facebook.com/
GroenePoortMaastricht/

Alle informatie over de  
crowdfundingsactie vind je op: 
www.groenepoortmaastricht.nl
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/
projects/de-groene-poort-van-maas-
tricht
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   Campus Special Needs: 
Het zijn de calorieën 
allemaal waard!

door Team CSN, Frans van de Laarplein

 
‘Daar!’ riep meneer Wonka, terwijl hij op en neer huppelde 
en met de gouden knop van zijn wandelstok naar de grote 
rivier wees. ‘Allemaal chocola! Iedere druppel van die 
rivier is hete, gesmolten chocola van de fijnste kwaliteit. 
De allerfijnste kwaliteit. Daar stroomt genoeg chocola 
voorbij om iedere badkuip in het hele land te vullen! En alle 
zwembaden ook! Is het niet fantastisch? En kijk toch eens 
naar mijn pijpen! Die zuigen de chocola op en vervoeren die 
naar alle andere hallen in de fabriek, waar het maar nodig 
is! Duizenden liters per uur, lieve kinderen, duizenden en 
duizenden liters!’
 
Willy Wonka was de aftrap van de unit Chocola binnen onze 
nieuwe onderwijsvorm IPC. De afgelopen weken hebben de 
leerlingen maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag les 
gekregen rondom het thema chocola. Hierbij kwamen de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige 
vorming, muziek, internationaal en koken/techniek aan bod. 
Hierbij werkten de leerlingen aan gerichte leerdoelen voor 
deze vakken maar werd de invulling grotendeels 
overgelaten aan de leerkrachten.  

‘Als je mooie gedachten hebt, 
schijnen ze uit je gezicht als zonnestralen 

en zul je er altijd even mooi uitzien.’ 

Roald Dahl

Met deze zin in ons achterhoofd zijn we begonnen met 
het vormgeven van onze lessen binnen onze bouw
(DA-groepen, A-groepen en AA/VO groepen). Elke bouw 
biedt het thema aan op een passend niveau. Zo hebben we 
bij aardrijkskunde geleerd welke klimaat omstandighe-
den nodig zijn voor cacaobomen om te kunnen groeien en 
hebben we het bij geschiedenis gehad over de Azteken en 
Hernán Cortés (de man die cacao voor het eerst naar 
Europa heeft gebracht).
 
Als CSN-team heeft het onze creativiteit, om er samen een 
goede unit van te maken, een boost gegeven. De vele voor-
bereidingswerkzaamheden en tijd die we hebben gestoken 
in het vormgeven van deze unit waren het allemaal waard 
toen we de betrokkenheid en het enthousiasme van de  
leerlingen zagen tijdens deze lessen! 

Nieuws van 
basisschool St. Oda

door Iris den Ridder, basisschool St. Oda

Wist u dat we op de Odaschool een goed functionerende 
leerlingenraad hebben? Niet alleen is dit vanwege het 
pedagogische aandachtsgebied Burgerschap en Sociale 
integratie, maar we vinden het ook belangrijk dat onze 
leerlingen een stem hebben in het dagelijkse reilen en 
zeilen van de school. In de leerlingenraad zitten kinderen 
uit groep 5 tot en met 8 die hiervoor door de overige 
leerlingen van hun groep (elk schooljaar opnieuw) 
gekozen worden. 

Onder leiding van een lid van het management bespreken ze zaken 
die door hen zelf worden ingebracht, maar ook zaken die vanuit de 
overige leerlingen, het personeel of de ouders aangemeld worden. 
Hun mening wordt gevraagd bij de organisatie van het schoolreisje, 
activiteiten als kerstviering en carnavalsviering worden met hen 
geëvalueerd, ze worden betrokken bij de inrichting van het school-
plein en op aanraden van de leerlingenraad worden materialen voor 
het overblijven aangeschaft. Niet alleen leren zij hier met elkaar te 
overleggen, maar ook hoe een vergaderstructuur in elkaar zit. Er 
wordt vergaderd aan de hand van een agenda en er worden notulen 
gemaakt door de leerling uit groep 8. Elk kind heeft een klassen-
schrift waarin iedere leerling uit de groep belangrijke zaken kan 
noteren die aan bod komen tijdens de leerlingenraad. Bij terug-
komst in de groep wordt de kinderen de gelegenheid geboden een 
en ander aan de groep terug te vertellen.
Op dit moment wordt de leerlingenraad door ons bestuurskantoor 
MosaLira nauw betrokken bij het vormgeven van het strategisch 
beleidsplan. De leerlingen zijn op een bijeenkomst geweest van de 
gezamenlijke leerlingenraden en zij hebben antwoord gegeven op 
een drietal vragen: 
• Wat gaat op jouw school goed? 
• Wat kan beter? 
• Waar moeten we meteen mee stoppen?

De antwoorden op deze vragen worden door MosaLira meegenomen 
in het strategisch beleidsplan dat aan het einde van dit schooljaar 
klaar moet zijn. Kinderen hebben vaak een verfrissende kijk op zaken 
en komen met oplossingen waar volwassenen niet aan denken.

Spreekt dit u dit aan? 
Kom dan 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 om een indruk te krijgen. 
Een afspraak maken kan via mail: info@oda-bs.nl of telefonisch: 
043-343 09 70.


