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Van de redactie

Ongeveer een maand later dan gewoon-
lijk is dan eindelijk het voorjaar begon-
nen. Het is prachtig om door onze wijk
te fietsen en overal knoppen en jonge
blaadjes aan de bomen en struiken te
zien. Ik geniet ervan, net als van dit dikke
voorjaarsnummer.

Dit buurtblad staat vol met nieuws en
activiteiten.
De buurt kleurt 2018 op het Brussels-
look festival!  En de buurt is actief bezig
met de ontwikkelingen rondom de ver-
plaatsing van de aanlanding van de Noor-
derbrug. Onze buurt heeft de éérste
Maastrichtse fietsstraat. We hebben idee-
en over het verbeteren van de fietsroute
door de wijk en de aansluiting met het
Emmaplein.Trajekt komt met de Zomer-
carroussel naar onze buurt! Het oerge-
zellige Brusselslookfestival komt eraan!
Het CNME is actief in de Hoge Fronten
en geeft weer interessante rondleidingen.
We kunnen gaan genieten van het mu-
ziekspektakel in het kindcentrum ODA.
Er is een spetterend feest geweest in de
Sint Lambertuskerk! We hebben sinds
kort een luchtmeetstation in de Hoge
Fronten en de gemeente heeft een begin
gemaakt met de ontwikkeling van het
Frontenpark. En natuurlijk staan er weer
interessante columns en interviews in dit
voorjaarsnummer.
Wil je ook bijdragen aan onze actieve
buurt, kom gerust eens naar onze volgen-
de vergadering op 21 mei om 20.00 uur
in Café 1900.

Luchtmeetsstation in de Fronten
Actuele gegevens beschikbaar via
www.limburg.nl/luchtkwaliteit

Opening Frontenpark 26 april

Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent Miquel Faut 09008844
Klantenmeldpunt gemeente
 14043
                        post@maastricht.nl
Drugsmeldpunt gemeente/politie
 3505111
Milieuklachtenlijn 3617070
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Column
"Oranje"-herinneringen.

Vele trouwe  lezers informeren nog
steeds naar onze geliefde buurtkat.
Ja, dank u; ze maakt het goed. Ze heeft
de lange barre en boze winter misschien
wel beter doorstaan dan u en ik en niets
wijst erop dat ze ook maar iets tekort is
gekomen, onze oranje kat(er?)
En dat woord "oranje" doet me  plotse-
ling denken aan een ander "oranjever-
haal", dat me in deze dagen van kroon- en
troonswisseling weer te binnen-
schiet………..

Naast  de vele interessante  herinnerin-
gen van allerlei  landgenoten  aan onze
afgetreden Koningin  Beatrix,  komt er in
deze dagen ook  bij mij,  een herinnering
heel  sterk naar boven…..
Wij waren op een gegeven moment sa-
men in verwachting,  Beatrix en ik. Zij
verwachtte haar eerste baby en ik mijn
derde.
Haar eerste kindje was niet zo maar een
kindje. Neen,  zij verwachtte onze toe-
komstige troonopvolger of troonopvolg-
ster en dit kind zou later  wellicht onze
koning of koningin worden. (En dat is
intussen een feit!)
Geen wonder dus dat er  in ons land veel
voorbereidingen  aan deze koninklijke
geboorte voorafgingen.
Zo stonden  er  al geruime tijd in de di-
verse scholen grote kartonnen dozen
met rollen beschuit en zakken  muisjes
klaar. Immers  alle schoolkinderen zou-
den op die heuglijke geboortedag getrak-
teerd worden op beschuit met muisjes.
Onze derde dochter  won de sprint, zo-
als  volgens de wetten der natuur ver-
wacht werd en kwam op 20 maart ter
wereld, met ongeveer  een maand voor-
sprong op de te verwachten " Koninklijke
Hoogheid" .
Daar deze baby werd geboren als doch-
ter van het toenmalige kersverse hoofd
van de Sint Odaschool, werden alle kin-
deren van deze  school een dag later ge-
trakteerd op beschuit met roze en witte
muisjes.

Maar….die muisjes kregen staartjes!
Al op diezelfde dag  kwamen er  verschil-
lende verontruste telefoontjes van Oran-
jefans binnen.

Ook stonden er  al mensen van het
"Oranjecomité" op de stoep om hun ver-
ontwaardiging uit te spreken over deze
voorbarige traktatie. Pas toen het duide-
lijk werd, dat het hier niet ging om een"
koninklijk besluit"  maar dat het een
traktatie was van een dankbare papa van-
wege zijn derde gezonde  dochter, was
men gerustgesteld en tevreden.
En voor diegenen die misschien nog twij-
felden, werd er  een maand later opnieuw
getrakteerd, maar dit keer op beschuiten
met oranje muisjes!

Redactie buurtblad:
Louise van Bronswijk,
Coen van der Gugten, Carla Luja,
Arja Peters, Wim Schoenmakers, Wille-
mien Schouten, Ria Vernooij-
Nelissen, Lodewijk Zengerink.

Van aardappelveld naar
Frontenpark

En de boer hij ploegde voort…

Zo'n 15 jaar
geleden ver-
huisde ik
helemaal
vanuit een
buitenwijk
van Maas-
tricht weer
terug naar
de binnen-
stad, waar
ik vroeger
ook altijd al
had ge-
woond.
Dit keer kwam ik in de Ravelijnstraat te-
recht, waar ik een mooie hoekwoning
kocht die ik nog helemaal naar eigen
smaak kon opknappen. Grappig detail:
mijn huis werd in maart 1955 gebouwd,
zelf ben ik van januari 1955.

De huizenmarkt was toen op zijn hoogte-
punt: je oude woning was in een oog-
wenk verkocht en bij het vinden van een
nieuw huis waren er veel kapers op de
kust… Kortom, snel handelen was gebo-
den!

Op vrijdagochtend zag ik een mooi huis
dat net een dag in de verkoop stond, op
zaterdagochtend regelde ik een rondlei-
ding met de makelaar, om op maandag-
ochtend het voorlopig koopcontract te
tekenen. Dat waren nog eens tijden!
Nog een afspraak met de eigenaar en de
notaris en twee maanden later verhuizen:
klaar.

Twee dagen later toch maar eens even bij
de Gemeente wezen informeren of er
met betrekking tot mijn prachtige uitzicht
over de cultuurhistorische Fronten nog

iets stond te gebeuren aan gemeentelijke
activiteiten…
Een vriendelijke, actieve ambtenaar stond
me te woord en vouwde een grote teke-
ning voor me open. Met een grote grijns
bracht hij me van het volgende op de
hoogte. Tegenover mijn nieuwe stulpje
zouden verrijzen:

1. 4 flats van 5 verdiepingen hoog
2. 10 patiowoningen
3. 1 woonwagenkampje
 met 4 woonwagens

Oeps !!!

De ambtenaar wist mij ook nog te vertel-
len dat over niet al te lange tijd met de
bouw zou worden begonnen. Nog nau-
welijks van de schrik bekomen, moest ik
in mijn nieuwe stulpje aan de slag: hak-

ken, boren,
metselen, dra-
den trekken,
enfin noem
maar op. Maar
terwijl ik
maandenlang
flinke herrie
maakte, bleef
het aan de
overkant oor-
verdovend
stil…

Om toch niet
onverwacht
op een maan-

dagochtend opgeschrikt te worden door
bulldozers, toch maar eens een buurt- en
een raadsvergadering bijgewoond. De
bouwplannen bleken steeds te worden
aangepast en uitgesteld… Nieuwe onder-
zoeken werden gestart en bezwaren in-
gediend...

Nu, meer dan 15 jaar later, kijk ik nog
steeds uit over een prachtig stukje Maas-
tricht. Vanuit de dakkapel zelfs helemaal
tot aan de kerktoren van Berg en Terblijt.
Terwijl de boer net zijn akker aan het
omploegen is, besef ik dat ik op een heel
mooi stukje Maastricht woon... Hoog tijd
om eens uit te zoeken hoe en wanneer
die akker aan de overkant er zo is geko-
men en wat er verder mee gaat gebeu-
ren.

Bijna iedereen weet dat de Hoge Fronten
tijdens diverse belegeringen zijn gebouwd
door Vauban en van Coehoorn. Het veld
voor mijn huis was als schootsveld be-
doeld en lag vaak in de frontlinie bij de
belegering van de stad. Zie voor de diver-
se veldslagen de historie over Maastricht.
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Een voetbalveld
Na de oorlog werd er in 1947 op het
schootsveld een voetbalveld aangelegd en
V.V. Standaard werd daar de gelukkige
gebruiker van. Zij moesten hun terrein
aan de Brouwersweg verlaten en konden
nu op het nieuw aangelegde veld aan de
Ravelijnstraat hun sportieve prestaties
botvieren. De naam van V.V. Standaard
was afgeleid van de Luikse club Standard,
maar omdat in het Maastrichts alles lang
getrokken wordt, veranderde de naam in
'Standaard'. De club had wisselend succes
aan het veld aan de Ravelijnstraat.
In een van hun topjaren ('61-'62) werden
ze bijna kampioen van de Nederlandse
amateurs en de weg naar betaald voetbal
werd op een haar na gemist.
De toenmalige bewoners hebben heel
wat zondagmiddagen kunnen genieten
van het gejuich of van het gevloek… V.V.
Standaard vertrok in 1973 naar sportpark
West en het veld aan de Ravelijnstraat
werd daarna nog lang gebruikt als sport-
veld door de Pabo aan de Brusselseweg.

Bron: Website V.V.Standaard

Volkstuintjes op het voetbalter-
rein
Naarmate de
sportactivitei-
ten op het
schootsveld in
de jaren '70
en '80 afna-
men, begon-
nen de
bewoners van
de woon-
school de Ra-
velijn steeds
meer gebruik
te maken van
het braaklig-
gend terrein.
Het langzaam
maar zeker
steeds meer
door onkruid
overwoekerde voetbalveld bood de be-
woners van de Ravelijn de mogelijkheid
tot het aanleggen van volkstuintjes.
De voormalige dug-outs van de voetbal-
club kregen een nieuwe bestemming. Er
werden nu schoppen en harken opgebor-
gen en rondom het veld werd bonen en
kropsla verbouwd.

Tot op de dag van vandaag is er in het
voorjaar en zomer veel activiteit op het
schootsveld en schalt er op zonnige da-
gen vrolijke muziek over het terrein. Er is
op zekere dag zelfs een heuse schapen-
farm ontstaan.

In de jaren negentig werd het voortbe-
staan van de volkstuinen bedreigd door
de bouwplannen van woningbouwvereni-
ging Servatius die inmiddels eigenaar van
het terrein was geworden en die het
voetbalveld zelf aan een boer verpacht
had.
Terwijl ik dit schrijf hoor ik net van een
van de volkstuingebruikers dat ze onlangs
een brief hebben ontvangen van de ge-
meente dat ze binnen niet al te lange tijd
plaats moeten maken voor een ambitieus
plan voor het creëren van een park.

Het Frontenpark
Door het herinrichten van de Noorder-
brug (nieuwe afrit) en de bouwplannen
voor het ambitieuze Belvédère-project
ontstaan er voor de Hoge en Lage Fron-
ten plannen om deze samen te voegen
tot één gebied.
De natuur die door de ingrepen van het
Belvédère-project elders verdwijnt,
wordt gecompenseerd door de aanleg
van een uitgebreid Frontenpark.

De toekomstvisie is een multifunctioneel
park waarin verleden en toekomst, rust
en recreatie, stad en natuur elkaar ont-
moeten. In dat 'eindbeeld' zullen de droge

Hoge en de natte Lage Fronten naar ver-
wachting elk een eigen en uitgesproken
karakter en bestemming hebben.
De Hoge Fronten ontwikkelen zich tot
een typisch stadspark met respect voor
het historisch erfgoed, de hoogteverschil-
len en de unieke natuur (denk aan de
muurhagedis, de gele helmbloem en de
muurleeuwebek ).Voor de Lage Fronten
bestaat het idee om samen met bewo-
ners en andere betrokkenen te komen
tot een Park van de Toekomst. De ge-
dachte is dat er bijzondere creatieve acti-
viteiten worden aangeboden.

Activiteiten
Hoge Fronten:
doe je mee?

za 25 mei  hooimiddag
zo 30 juni muurhagedissenexcursie
Voor meer info en andere groene activi-
teiten in Maastricht: www.cnme.nl

Frontenpark
Er wordt in Maastricht nagedacht over
het toekomstige Frontenpark. Om orga-
nisaties een idee te geven van de huidige
waarde van het gebied, namen Stichting
Maastricht Vestingstad en CNME op 1 en
3 maart geïnteresseerden mee over de
eeuwenoude vestingmuren in de Hoge
Fronten, Lage Fronten en ook over het
oude spooremplacement.
Tijdens de wandelingen waren en er le-
vendige discussies over de toekomst van
het park.

Terugblik Landelijke natuur-
werkdag 2013 Hoge Fronten

De natuurwerkdag was weer een bijzon-
der succes. Elk jaar groeit de betrokken-
heid. Dit jaar waren er in de Hoge
Fronten 120 mensen aan de slag op 3
november. Vanuit de buurten was ook
genoeg interesse. Sommigen gingen met
kachelhout terug naar huis, anderen met
een voldaan gevoel.

Aan de slag in de Hoge Fronten
met uw organisatie?

CNME oganiseert op vraag ook excursies
of natuurwerkdagen voor groepen. Hier-
voor vragen we een vergoeding. In over-
leg kunnen we een programma
samenstellen, voor uw buurt, bedrijf of
organisatie. Samen werken in de natuur
zorgt voor een leuke dynamiek tijdens
een uitje.

De overgang tussen beide gebieden moet
een dynamisch/creatief karakter krijgen.
Hierbij is een bijzondere rol weggelegd
voor het Kunstfront. De verbinding tus-
sen de Hoge en de Lage Fronten wordt
waarschijnlijk ongelijkvloers, er komt een
ecotunnel-achtige verbinding tussen de
twee fronten.
Bron: MaastrichtLab

Hoe het park er uiteindelijk ook uit komt
te zien, hopelijk wordt een klein stukje
Maastricht een uniek stukje Brusselse
Poort!
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Lastige plekken voor
fietsers in onze wijk

Enkele weken geleden werd mij gevraagd
of ik weer een stukje wilde schrijven over
de fiets. Bij het bestuur van het buurtplat-
form is bekend dat ik heb gewerkt bij de
Fietsersbond en betrokken ben bij allerlei
fietsprojecten in Maastricht en elders in
Zuid-Limburg.

Aanleiding voor de vraag was dat oudere
mensen in de wijk door moeilijke ver-
keerssituaties niet meer durven fietsen.
De Fietsersbond is er veel aan gelegen
dat kinderen zo vroeg mogelijk veilig kun-
nen fietsen en dat ouderen er zo lang
mogelijk mee door kunnen gaan. Daarom
organiseert de Fietsersbond fietslessen
op veel plaatsen in het land (maar nog
niet in Limburg), zijn er voorlichtingsbro-
chures gemaakt en wordt onderzoek ge-
daan naar veilige fietsroutes. In
onderstaand artikel beschrijf ik drie ver-
keerssituaties in en om Brusselsepoort
die eenvoudiger en prettiger in het ge-
bruik kunnen worden gemaakt.

Een cruciale plek is natuurlijk
het Koningin Emmaplein

Dit is een ingewikkelde verkeersknoop
waar zich verschillende problemen voor-
doen. Zo is het niet mogelijk om vanuit
de Victor de Stuersstraat de rotonde op
te fietsen, tot verrassing van veel fietsers
die met de buurt onbekend zijn. Vanuit
de Pastoor Habetsstraat is het wel moge-
lijk op de rotonde te komen, maar de
fietsers die naar de Brusselsestraat willen,
moeten dan helemaal rond en daarbij een
groot aantal enge conflictpunten passe-
ren. Ook vinden bijna alle Maastrichtena-
ren de verkeersafwikkeling op de
rotonde een probleem. Doordat na een
oprit te snel een afrit volgt (zowel bij
Brusselsestraat - Statensingel als bij Den-
tal Clinics - Hertogsingel), komen oprij-
dende fietsers en afrijdende auto's met
elkaar in conflict en is onduidelijk hoe
voorrang moet worden verleend.

Verbetering van het Koningin Emmaplein
blijft zeer lastig aangezien hier ook de

bus-as ligt. De volgende ideeën zijn dan
ook maar pas eerste gedachten:
-In eerste instantie zouden het voorplein
van de kerk en de ventweg kunnen wor-
den samengevoegd tot een toegankelijk
plein waarover kriskras kan worden ge-
fietst en gelopen. Vanuit de Victor de
Stuersstraat kan dan via een doorsteek
tegenover de kerkingang de rotonde op
worden gefietst.
-Na reconstructie van het Noorderbrug-
tracé zou het autoverkeer voldoende
afgenomen moeten zijn om meer te kun-
nen doen. Het zou fijn zijn als er dan op
de rotonde vrijliggende fietspaden kunnen
worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld op
de rotonde Keurmeestersdreef - Ge-
wantmakersdreef maar dan in het groot.
Dat is veel duidelijker. Ook kan dan wor-
den gedacht aan een doorlopende mid-
denberm met fietsoversteken op de Sint
Annalaan.

Het tweede voorbeeld is
verkeersplein Via Regia

Het oversteken is daar lastig en niet on-
gevaarlijk door de hoge snelheid van au-
to's. Fietsers moeten voorrang verlenen
en komen dus vaak stil te staan. Wie ver-
volgens moeite heeft om weer op gang te
komen (een vrij normaal verschijnsel bij
kinderen en ouderen op de fiets), haalt
tussen de auto's door de overkant niet.

Dit verkeersplein wordt vast en zeker
drukker door de verplaatsing van het
Noorderbrugtracé en de forse uitbreiding
van winkelcentrum Brusselsepoort, wat
betekent dat de oversteekbaarheid ver-
der afneemt als niets wordt gedaan.

Verkeersplein Via Regia kan worden ver-
beterd door de toe- en afritten te ver-
smallen, want ze zijn veel breder dan
noodzakelijk. De snelheid van het auto-
verkeer wordt dan iets lager. Door de
heggen bij de oversteken te verkorten of
te verplaatsen kunnen automobilisten
kleine fietsertjes zien aankomen en kun-
nen zij anticiperen op de meest kwetsba-
re weggebruikers.

Tenslotte winkelcentrum
Brusselsepoort

Daar mis ik zelf altijd een autovrije
strook voor het gebouw. Je wordt er van
verschillende kanten belaagd. Het is ech-
ter best mogelijk om het terrein zo in te
richten dat je als fietser of voetganger
niet op het parkeerterrein hoeft te ko-
men.
We hebben dus wel lastige verkeerssitua-
ties in de wijk, maar verbeteringen zijn
mogelijk. Laten we ze samen op de agen-
da zien te krijgen!
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plein verlaat mijn rechterarm uit en arri-
veer op de gerenoveerde Brusselsestraat,
waar ik weer geconfronteerd word met
geparkeerde auto's van weer andere  lief-
hebbende  ouders, maar ook van tege-
moetkomende fietsers. Dit heeft tot
gevolg dat  het  autoverkeer ver moet
uitwijken naar links, wat weer een be-
dreiging vormt voor mij als  fietsende
tegenligger.
Als ik dan bij de Kommel het geluk mag
smaken, dat de aansnellende fietser,
brommer of auto  van rechts voor mij
wilt stoppen, dan heb ik bijna, zonder
kleerscheuren maar wel met veel onnodi-
ge stress, mijn einddoel, de Vrijthof be-
reikt!
En ik vraag me in alle eerlijkheid af: ís fiet-
sen voor mensen zoals ik wel zo gezond
als er gezegd wordt? Maar wat ik me
vooral afvraag is, of er aan deze situatie,
vooral bij het Kon. Emmaplein niet iets
verbeterd kan worden.

Kies voor de fiets!

We worden ouder, stijver en minder
wendbaar en toch luidt, ja juist nu nog
altijd het advies: "Kies voor de fiets!"
en… dat doe ik dan ook! Gezond, goed-
koop en goed voor het milieu!
En ik fiets van mijn huis naar de stad……
Al eens ooit van de Sint Odastraat naar
het Vrijthof gefietst? Ooit misschien wel,
maar ook  de laatste tijd? Ik kan het u
niet aanbevelen en zeker niet in het spits-
uur, als de diverse scholen uitgaan of be-
ginnen.
Als ik met enige moeite vanwege de op-
rukkende artrose in mijn knieën in de
Sint Odastraat  op mijn fiets ben gestapt,
word ik op bepaalde tijden geconfron-
teerd met de eerste hindernis: de  auto's
van bezorgde ouders die, liefst  aan de
poort van de school hun kroost veilig
afzetten. ( Nu besef ik onmiddellijk dat ik
goed praten heb, mijn kinderen hoefden
de straat maar over te steken! Sorry dus
voor de misschien onvriendelijke toon
van bovenstaande reactie.) Op de hoek
van de straat, waar ik  van rechts  kom en
ook naar rechts wil gaan, snellen de nodi-
ge fietsers, brommers en scooters voor-
bij. Verkeer van rechts zien ze niet.  Dan
na enige onterechte voorrang in de Pas-
toor Habetsstraat  komt er toch een mo-
ment om deze straat  in te switchen. Hier
is het zaak om goed achter de rijdende
auto's te blijven, die vaak ook maar een
smalle rijstrook genieten wegens de daar
geparkeerde auto' s.
Maar dan komt het punt, dat alles over-
treft: het punt om vanaf de Pastoor Ha-
betsstraat op het Koningin Emmaplein te
komen. Hier moet ik schier onoverkome-
lijke, gevaarlijke hindernissen nemen die,
mits goed genomen, in een serieuze ver-
keersquiz veel geld zouden kunnen ople-
veren.
Allereerst moet ik rechts een stukje het
smalle pad op langs de kerk maar zo een-
voudig is dat niet, want van de Statensin-
gel kunnen brommers en fietsers naderen
met meer vaart dan ik heb. Inhouden  en
uitkijken dus. Een klein stukje verder zal
ik de busbaan moeten kruisen. Weer af-
remmen, naar links kijken en proberen
over te steken. Komt er echter van de
Statensingel een bus aan, dan stoppen!
Maar intussen moet ik ook nog rekening
houden met vele fietsers, veelal  studen-
ten, die geen tijd te verliezen hebben en
mij vanaf het Emmaplein vrolijk (nou ja,
vrolijk?) tegemoet komen en mij bijna
omverrijden. Wat een abnormale situatie
in deze niet te vermijden, meest logische
weg per fiets  richting  Vrijthof. Ik stort
mij vermetel op de rotonde van het Ko-
ningin Emmaplein, steek heel opzichtig
twee maal mijn linkerarm en als ik het

Kijk op de wijk
In kijk op de wijk vragen wij bewo-
ners van onze wijk wat zij van de
wijk vinden, wat er goed is in de
wijk en waar eventuele verbeter-
punten zijn.

Deze keer een bewoner van de Menno
van Coehoornstraat aan het woord:
"Het is een fijne buurt om te wonen. Leu-
ke gemengde wijk. Waar wij echter veel
last van hebben zijn de drugsrunners, die
vooral opereren onder de flat, de door-
gang van de Frederikbastion naar de Men-
no van Coehoornstraat. Het zou fijn zijn
als er ook onder die doorgang licht was 's
avonds, zodat het voor de runners min-
der aantrekkelijk wordt. Er wordt ook
vaak "wild geplast", geen fijn gezicht in je
straat.
Voorts is er soms overlast en gedoe voor
het huis waar cliënten van Xonar verblij-
ven. Er is wel overleg met Xonar maar er
hangen meestal jongeren voor de deur.
Kinderen gaan daardoor minder de straat
op om te spelen."

BIKE-Event

Op zondag 12 mei houdt de gemeente
Maastricht, in het kader van Maastricht
Bereikbaar, weer haar "E-bike-Event".
Dit vindt plaats bij de "Club Pellikaan" aan
de Dousbergweg 4. Van 10.00 u. tot
16.00 u. staan daar de meeste leveran-
ciers van fietsen met elektrische trapon-
dersteuning met hun nieuwste modellen.
Iedereen is van harte welkom om zelf een
proefrit te maken.

Ravelijnstraat

Deze keer wordt de Ravelijnstraat be-
sproken. Een ravelijn is een onderdeel
van de vestingwerken.
De twee stadsmuren, de eerste van onge-
veer 1229 en de tweede van ongeveer
honderd jaar later, dienden om Maas-
tricht tegen aanvallen van buiten te
beschermen.Heel lang was de tweede
stadsmuur voldoende. Maar rond het jaar
1500 kwam er een andere gevechtstech-
niek op gang (kanonnen) die om een
nieuwe aanpassing van de verdediging
vroegen.

Vanaf die periode ontstonden de vesting-
werken waarvan we nu de overblijfselen
zien.De terminologie met betrekking tot
de vestingwerken is nogal uitgebreid,
maar in de beginperiode kunnen we vol-
staan met de termen buitenwerken, halve
manen en ravelijnen.
Buitenwerken betekent: buiten de stads-
muur gelegen vestingwerken. Een halve
maan heeft de vorm van een halve cirkel,
bestemd om een  rondeel te dekken.
Vaak worden halve maan en ravelijn door
elkaar gebruikt.

Wat is nu een ravelijn? Een ravelijn is een
versterkt eiland buiten de stadsmuur.
Morreau omschrijft het in zijn boek Bol-
werk der Nederlanden als: 'omgracht
buitenwerk ter bescherming van een
poort of vestingfront'. De straatnamen-
commissie heeft het over 'driehoekige
aardwerken met een open naar de ves-
ting gekeerde achterzijde'. Ravelijnen
hebben als voordeel dat ze beter te flan-
keren (te ondersteunen) zijn vanaf aan-
grenzende werken dan halve manen.

Vlak voor het beleg door de Spanjaarden
in 1579 was er een sterk dubbelravelijn
voor de (historische) Brusselsepoort aan-
gelegd. Het mocht niet baten. Maastricht
viel in Spaanse handen.

De straatnamencommissie bedacht in
1952 de namen voor de wijk Ravelijn
voor de aan te leggen straten.
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 B.O.C.

Hier weer wat nieuws over de buurt
Brusselsepoort-west.
Achter de schermen wordt er druk ge-
werkt om de buurt leefbaar en netjes te
houden.
Zoals jullie zien is er door de wijk een
hoofdfietsroute aangelegd over de Bilser-
baan, de Weustenraadstraat  en de St.
Lucassingel.
Die ziet er mooi en verzorgd uit. Na de
zomer komt er vergunningparkeren; de
eigen bewoners hebben  dan weer ruimte
genoeg om te parkeren.
Elke week zien we de M.T.B. in de hele
buurt alle zwerfafval opruimen; dit geeft
ook weer een mooie en schone aanblik.
Laten we dat zo houden en er allemaal
aan meedoen,  denk ook aan de brand-
gangen!
Vanaf 1 jan. gaat Trajekt zich ook inzetten
voor onze buurt om die leefbaar te hou-
den en zodoende de onderlinge samen-
werking en de contacten tussen de
mensen te bevorderen.
Trajekt zal de buurt op de hoogte hou-
den van wat men gaat doen en organise-
ren.
Wij steunen dit ten zeerste en hopen dat
veel mensen zich hier bij aansluiten.
Dit is tot stand gekomen door het wijk-
team, het  buurtplatform, de B.O.C,
Woonpunt en de gemeente.
Men zal op het grasveld aan de
St.Lucassingel hopelijk ook nog dit jaar
beginnen met een voetbalkooi
te bouwen.
De open vlakte zal als een park worden
aangelegd.
Ook is er nu meer controle van gemeen-
te en politie in de buurt  in verband met
criminaliteit en de handel in drugs.
Zoals jullie zien is er genoeg aandacht
voor de wijk Brusselsepoort-west. Op
alle niveaus.
Laten we het zo houden en met zijn allen
meewerken om er een wijk van te maken
waar het prettig  en veilig wonen is.

Rijksmonument aan de
Brusselseweg

Iedere doordeweekse dag  stoppen er
veel bussen aan de Brusselseweg voor
Zuyd Hogeschool  om studenten in en uit
te laten.
Wat weten wij eigenlijk van dit imposan-
te, strakke gebouw?

In 1932 werd er een klooster met kapel
en tuinmanswoning en een kweekschool
met internaat gebouwd in opdracht van
de Zusters van het Arme Kindje Jezus.
De architect was A. Swinkels uit Maas-
tricht en het gebouw is een Rijksmonu-
ment, van architectuurhistorische waarde
als belangrijk voorbeeld van 20e eeuwse
architectuur, gebouwd in Amsterdamse
Schoolstijl.
Aan de buitenkant zien wij een streng
bakstenen gebouw met strakke symme-
trie en elementen van beton, natuur-
steen, hout en staal, hoge zadeldaken met
Hollandse pannen, rechthoekige kozijnen
en veel glas-in-lood.
Aan de voorkant lijkt het gebouw niet
veel veranderd sinds de bouw maar het
aangezicht vanaf de Ravelijnstraat is totaal
veranderd met de nieuwbouw die begin
2000 is uitgevoerd.
Waar vroeger een kloostertuin was en
weilanden, staan nu strak gestuukte kan-
toren en studentenwoningen en achter
de kapel wordt het nieuwe gedeelte ver-
bonden met het oude klooster door een
grote kantine.
Het interieur is de moeite waard vanwe-
ge onder andere, de trappenhuizen met
hardstenen treden, smeedijzeren leunin-
gen en houten armleggers en de hoge
glas-in-lood ramen.
Voor schooldoeleinden zijn er wel veran-
deringen aangebracht: zo is de kapel om-
getoverd tot aula en de oude gymzaal tot
internetcafé, maar dit is allemaal terug te
brengen in oude staat.

De congregatie van de Zusters van het
Arme Kindje Jezus werd in 1844 gesticht
in Aken door Clara Fey.

De zusters verlieten
Duitsland vanwege de
"Kultuurkampf"en
stichtten een nieuw
huis in Simpelveld. In
1920 werd het moe-
derhuis in Maastricht
gevestigd aan de Bos-
chsstraat, waarna men
in 1932 het  klooster
opende aan de Brussel-
seweg. In 1932 telde
de congregatie vijf pro-
vincies, ongeveer

21000 leden en werd er voor 20.000 kin-
deren gezorgd.
Kweekschool Immaculata was  een ka-
tholieke meisjeskweekschool.
Er zijn wel wat anekdotes over te vertel-
len, bijvoorbeeld dat de deur van Moeder
Overste gewatteerd was, zodat luister-
vinkjes hun oor voor niets ten luister
legden.
De laatste zusters zijn in de tachtiger ja-
ren vertrokken.
Na een aantal samenvoegingen was de
PABO tot 2012 gevestigd aan de Brussel-
seweg. Nu wordt het gebouw gebruikt
door andere faculteiten van  Zuyd Hoge-
school  waaronder ook internationaal
georiënteerde studies en Erasmusstuden-
ten die voor 13 weken naar Maastricht
komen.
In de middaguren kan het zijn dat u wat
"oudere" studenten het gebouw ziet bin-
nen gaan, de HOVO huurt er namelijk
ook ruimtes.

De school is tijdens kantooruren voor
publiek toegankelijk voor het opladen van
de  chipknip en een OV-oplaadpunt.
Wellicht is het voor de buurt interessant
eens een keer een rondleiding door het
gebouw te maken om zodoende meer te
weten te komen over wat er zich alle-
maal heeft afgespeeld tijdens de klooster-
tijd en te genieten van dit mooie staaltje
architectuur.
Bij voldoende belangstelling wil de redac-
tie dat graag voor u regelen.
Aanmelden via:
buurtblad@brusselsepoort.org

Met dank aan  Drs. H. Acampo  van Zuyd
Hogeschool die zijn tijd  en informatie ter
beschikking stelde voor dit artikel.
Foto's komen uit het archief van fotograaf
Werner Mantz.

gymnastiekles op het plein
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Bericht van
Kindcentrum Oda

Parkeerbeleid

Voor en na schooltijd is het in de buurt
van Kindcentrum Oda een drukte van
belang en wordt er niet altijd geparkeerd
op de daarvoor bestemde plekken. U als
buurtbewoner zult dit vast wel gemerkt
hebben. Daarom zijn we samen met team
handhaving Maastricht en in overleg met
het oudercomité en de medezeggen-
schapsraad van de  school naar oplossin-
gen gaan zoeken.
We onderzoeken momenteel de moge-
lijkheid voor de invoering van een zoge-
naamde "parkeerhanger". Deze hanger
houdt in dat ouders voor en na school
gedurende 20 minuten vrij kunnen parke-
ren in de vakken rondom de school.
Dit alles heeft tot doel  het verbeteren
van de verkeersveiligheid voor onze kin-
deren en ouders en het  bevorderen van
de bereikbaarheid van ons kindcentrum.
Daarnaast zorgen we op deze manier
voor handhaving van het parkeerbeleid in
onze buurt. De bewoners van de Odas-
traat, Victor de Stuersstraat, Orleans-
plein, Condéstraat en Past. Habetsstraat
ontvangen hier binnenkort een apart
schrijven over. Mocht u al eerder vragen
hebben, neem dan contact op met school
0433430970 of mail naar info@oda-bs.nl.

Cultuurcarrousel

Basisschool St.Oda schenkt veel aandacht
aan kunst en cultuur. Per jaar hebben we
drie periodes van drie middagen waarop
ons zogenaamd "Cultuurcarrousel"
plaatsvindt. Dit is een groepsdoorbre-
kend keuzecircuit, waarbij leerlingen zich
per periode inschrijven voor muziek,
dans, drama, beeldende kunst, sport,
techniek, spelletjes en cultureel erfgoed.
Op deze manier komen voor elke leerling
per jaar drie verschillende disciplines aan
bod. Leerkrachten kiezen één van boven-
staande activiteiten en ontwikkelen hier-
omheen een lessencyclus. Ook zijn
museum- en theaterbezoeken in de cul-
tuurcarrousel opgenomen.
Dit schooljaar heeft groep 8 in het kader
van het ONO-project (Onderwijs Net-

werk Ondernemen), waarbij techniek
met ondernemen gekoppeld wordt) de
activiteiten van de cultuurcarrousel ge-
filmd. Deze film zal binnenkort te zien
zijn in Filmhuis 'Lumière'. Ook ontwerpen
zij de affiches voor deze voorstelling . De
gehele organisatie is in handen van de
kinderen van groep 8.
Verder deed groep 8 mee aan de knutsel-
wedstrijd van de Tempeleers in het AZM,
de kinderen maakten schitterende stoe-
len met namen als "Nej-stool, Prinse-
stool en Mestreechter-stool en wonnen
de derde prijs. Tevens deden de groepen
4 mee aan het ontwerpen van de plafond-
platen voor café "'t Pothuiske" en deden
deze groepen mee aan een ontwerpwed-
strijd voor de kermisposter van de ge-
meente Maastricht.

Vorig jaar rond deze tijd waren we druk
bezig met de voorbereidingen voor ons
'Muziekspektakel' (een optreden van AL-
LE kinderen) in het 'Theater aan 't Vrijt-
hof'. Dit jaar zal groep 8, zoals altijd in
het jaar dat er geen 'Muziekspektakel' ,
een afscheidsmusical ten gehore brengen
op de laatste woensdag van dit school-
jaar.
Bent u op vrijdag 28 juni toevallig in de
buurt van onze school, dan kunt u bij
goed weer de optredens van al onze
groepen zien  en luiden we op deze ma-
nier de zomervakantie in!

Inschrijven nieuwe leerlingen
We maken graag een afspraak met u om
ons mooie gebouw te laten zien voordat
u uw kind op onze school inschrijft.
Neem ook alvast een kijkje op onze web-
site www.oda-bs.nl om een indruk te krij-
gen van onze school.

Open dag……………We houden geen
'Open dag' , omdat wij vinden dat elke
dag 'open dag' is. Dus wilt u onze school
zien en beleven: maak een afspraak en
kom tijdens een schooldag onze school
bezoeken (0433430970/directie@oda-
bs.nl).

Geld voor de buurten

De afgelopen weken heeft u regelmatig
berichten in "Dagblad de Limburger" kun-
nen lezen over de buurtplatforms en de
wijze waarop omgegaan wordt met het
geld van de gemeente. De berichten had-
den vaak een negatieve ondertoon.
Buurtplatforms zouden "arrogant" zijn en
hun financiën niet willen laten controle-
ren.

Voor mij als penningmeester van buurt-
platform voldoende aanleiding om aan de

bewoners van onze buurt uit te leggen
hoe de financiën bij ons zijn geregeld.

Ik ben sinds september 2002 penning-
meester van het buurtplatform Brusselse-
poort. Ik kreeg van mijn voorganger, de
inmiddels overleden Huub Heijting, het
kas/bankboek en de bankpas van de buur-
trekening. In het kas/bankboek schreef ik
net als Huub jaar in jaar uit waar we het
geld aan uitgaven. Het budget was toen ik
begon zo'n 2000 euro. Tegenwoordig
gaat het om een kleine 10.000 euro voor
Brusselepoort en de Ravelijn samen.  Ie-
der jaar werd een kascommissie inge-
steld. Deze commissie, bestaande uit
twee buurtbewoners kwam een  avondje
op bezoek, en dan werden alle bonnetjes
en alle uitgaven bekeken. En als ze iets
niet snapten dan werd gevraagd om toe-
lichting.
In 2009 werden de buurtplatforms gere-
organiseerd. Van de toenmalige stads-
deelleider Evelien Meijerink kregen de
penningmeesters een USB-stick van de
gemeente met daarop twee Excelbestan-
den, het kas/bank-boek en de grootboek-
kaarten.  Op een avond in Mariaberg
kreeg ik samen met penningmeesters van
andere buurtplatforms les in de elemen-
taire kunst van het boekhouden.
Sindsdien houd ik de boekhouding, ieder
jaar weer, bij in deze twee bestanden.
Naarmate het jaar vordert groeit de sta-
pel bonnetjes. In maart worden alle bon-
netjes gekopieerd. Het kasbankboek en
de grootboekkaarten worden samen met
de originele bonnetjes naar de gemeente
gestuurd. De kopieën bewaar ik zelf. Na
enkele weken volgt een reactie van de
gemeente met een beoordeling van de
financiële administratie van de buurt.

Dus beste buurtbewoners, ons buurtplat-
form behoort beslist niet tot de buurten
die niet gecontroleerd willen worden.

Het geld voor de buurten komt uit het
zogenaamde Leefbaarheidsfonds. Dit
fonds is opgericht door de gemeente en
de woningcorporaties. In 2014 houdt de
bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds op.
Hoe het dan verder moet met de buurt-
platforms en het geld voor de buur-
ten….... ..geen idee. Ik hoop dat de
gemeenteraad op korte termijn met een
even grote energie als wanneer het gaat
om de controle, zich buigt over deze
kwestie. En dat ze proactief aan de slag
gaat met deze, voor de buurten zorgwek-
kende ontwikkeling.

penningmeester buurtplatform Brusselse-
poort
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Column

Bezoek aan de moskee.

Soms gebeurt er op een dag  geheel on-
verwacht iets, waardoor het een dag
wordt met een gouden randje. Zo'n dag
mocht ik onlangs beleven.
Met de 55-plusgroep van de parochie is
er een excursie naar de Turkse moskee
gepland.
Alles is goed vooraf overlegd en op de
afgesproken tijd verzamelen we ons bij de
moskee. In het zaaltje is het behaaglijk
warm en we nemen plaats aan de diverse
tafeltjes. De ontvangst is uiterst hartelijk
en van alle kanten haast men zich om ons
na onze tocht door de sneeuwbuien een
kop lekkere koffie of thee te offreren.
Toch bespeuren wij enige onrust bij onze
gastheren. Iemand van hen komt na enige
aarzeling naar ons toe en vertelt ons dat
degene die de rondleiding zou geven  on-
verwacht een afspraak buiten de stad had.
De Turkse aanwezigen zowel als de
Maastrichtse gasten weten er zo in de
gouwe niet goed raad mee. Dan komt
plotseling één van de hartelijke koffie-
schenkers naar ons toe en stelt ons ge-
rust. Hij gaat zijn dochter bellen om het
over te nemen.
In de kortst mogelijke tijd komt de be-
wuste dochter naar binnen, een ranke
gestalte met een hoofddoekje op en een
innemende glimlach. Haar vader knikt
tevreden . Ik hoor haar stem en ik kijk
haar aan …….die stralende ogen, die
welluidende stem……en plotseling weet
ik het! Het is een herinnering aan lang
geleden. Op dat moment herkent zij ook
mij en met een "Dag Juffrouw Vernooij"
en een kus op beide wangen begroet zij
mij allerhartelijkst. "Birnaz", roep ik uit
"wat een verrassing!"
Een oud-leerling na lange tijd tegenkomen
in geheel andere omstandigheden is altijd
spannend .
 Ze neemt ons mee naar boven naar de
moskee, waar wij in het voorportaal onze
schoenen neerzetten en met enigszins
eerbiedige huiver naar binnen gaan. Zij
gaat voor ons staan en legt met heldere
stem uit, waarom zij hier nu bij ons is
gekomen en dat is omdat haar vader haar
dat vroeg. Ja, zo is het bij de moslims:
geen onderdrukking of een moeten, maar

een gehoorzamen aan de vader, ook al
heb  je zelf intussen al drie kinderen, en
waarom? Wel, uit liefde voor je vader. En
deze, eveneens  trotse man , staat naast
haar en waar hij het nodig acht, vult hij
zijn dochter aan in het Turks, hun eigen
taal, hetgeen zij weer in onberispelijk Ne-
derlands aan ons overbrengt. Daar ben ik
na al die  jaren nog steeds trots op !
Zij legt ons uit wat de verschillende voor-
werpen in de moskee betekenen en dan
praat zij over de godsdienst zelf, de islam
en zij raakt ons omdat zij dat doet met
zoveel overtuiging en met zoveel innerlijk
vuur, dat je wel geraakt moet worden. Zij
praat heel openhartig over de 5 gebeds-
momenten op een dag , die ook aan haar
innerlijke rust en rijkdom schenken . Zij
praat over hun vastentijd, de ramadan,
een periode die best moeilijk is.
Over de opvoeding van haar kinderen,
die zij niet met een belerend vingertje de
richting wijst, maar die zij probeert  voor
te leven in wat goed is.
En bij alles wat zij vertelt geeft zij gele-
genheid om vragen te stellen, waar  door
de gasten  ruim gebruik van gemaakt
wordt. Ze rubriceert de vragen ook . De
meeste zijn voor haar  gemakkelijk. Een
enkele noemt ze moeilijk, wat niet weg-
neemt, dat ze ook daar een bevredigend
antwoord op weet te geven.
Wat mij het meest heeft getroffen is de
eerlijke getuigenis van een diep door-
voeld geloof in Allah, een naam die zij
ook steeds met eerbied uitspreekt.
In mijn herinnering zag ik  haar weer zo-
als ze in groep 8 voor me zat in de
godsdienstles,ook toen al met veel inte-
resse en met héél veel vragen….
Ik vroeg haar of dit niet gebotst had met
haar beleving van de islam nu en zij ant-
woordde mij, dat de kennis die zij vroe-
ger op onze katholieke school had
meegekregen, een goede aanvulling was
op de huidige beleving van haar gods-
dienst.
Gezamenlijk hebben we nog geluisterd
naar de oproep tot gebed van de imam.
We hebben met verbazing kunnen zien,
hoe oude en jonge mannen, ja zelfs kinde-
ren, knielden en bogen en een eerbied
tentoonspreidden,  waar wij nog heel wat
van kunnen leren.
En intussen was het onze tijd en slopen
we zachtjes op kousenvoeten om niet te
storen naar buiten.

En de conclusie van deze middag:  in de
katholieke leer en in de islam is er meer
dat ons bindt dan dat ons scheidt van
elkaar. De scherpe kantjes zijn er vanaf.
Daarvan heeft mijn oud-leerlinge Birnaz
ons op een prettige wijze weten te over-
tuigen.
En de afspraak met deze mensen om om-
gekeerd een volgende keer ónze gasten
te zijn, is al gemaakt.
 Immers mogen we na zo'n middag met
dank aan Birnaz niet overtuigd zijn van
het gezegde:
"In jou en in mij, in iedere mens daar leeft
dezelfde God."?

Brusselslook Festival
2013

Op 23 mei aanstaande is er alweer het
4de  Brusselslook festival op het Orleans-
plein.

Op deze donderdagnamiddag en avond is
er weer een gevarieerd programma voor
alle bewoners van Brusselsepoort-oost
op het Orleansplein.
Het festival  is ontstaan uit de wens van
bewoners en studenten om de leefbaar-
heid in de buurt te verbeteren. De popu-
latie van studenten is nl. nog steeds
groeiende.  Deze verandering van samen-
stelling van de buurt gaat niet altijd zon-
der problemen.Er is toen een formule
bedacht waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten in een ontspannen sfeer. Dat
die  sfeer de afgelopen jaren een succesis
geweest heeft de initiatiefnemers gesterkt
om dit jaar wederom het festival te orga-
niseren.

Voor dit jaar ziet het programma en
voorlopig als volgt uit:

We starten om 16.30 uur met een stu-
dentenband.
Zo rond 19.00 uur zal de buurtraad haar
cultuurvlag  aanbieden aan Via 2018
en zal daarmee  een bijdrage leveren aan
de kandidatuur van Maastricht als Cultu-
rele Hoofdstad in 2018.
Daarna zullen er nog 2 muziekbands op-
treden die de sfeer alleen nog maar zullen
verhogen.
Tussentijds zijn er presentaties zijn van
het project "Clipcribs" , gemaakt door
studenten uit de buurt. Deze clips geven
een verrassend beeld wat zich allemaal
achter de voordeuren van deze huizen
afspeelt. We sluiten de avond om precies
22.00 uur af.
Het Orleansplein is ingericht met groot
podium en vele gezellige zitjes.
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Er kan genoten worden van een heerlijk
pilsje, wijntje of een glas fris . De rijdende
gerechten zullen u verrassen met een
heerlijk gerecht.  Voor de kids zal er een
klein programma aanbod zijn.
Alom weer een avondvullend program-
ma, waarbij de ontmoeting centraal zal
staan.
U bent van harte uitgenodigd.

Voor de exacte programma, volg de affi-
ches en flyers en natuurlijke de lokale
pers.
Ook voor een impressie van afgelopen
jaren kunt u surfen naar
www.brussselsepoort.net

Bericht van het bestuur

Buurtgericht werken

Dit voorjaar is een aantal forse verande-
ringen doorgevoerd in de organisatie van
het buurtgericht werken. Bezuinigingen
van de gemeente Maastricht waren een
belangrijke reden: het bureau moest in-
krimpen, waardoor er niet genoeg mens-
kracht overbleef voor het
wijkteamoverleg. Dat is nu vervangen
door het wijkoverleg. Een groot verschil,
dat niet uit de naam zelf is af te lezen:
waar we in het wijkteam met enkel
buurtbewoners van onze eigen buurt aan
tafel zaten met gemeente, politie, handha-
ving en corporaties, zitten we nu met vier
buurten tezamen aan tafel: naast Brussel-
sePoort, ook Caberg, Malpertuis, en
Oud-Caberg. Een spijtige ontwikkeling,
omdat ons wijkteam een heel informeel
overleg vormde, waarin iedereen kon

aanschuiven die iets te vertellen of vragen
had. Dat is anders in het nieuwe wijk-
overleg: iedere buurt wordt in principe
door één iemand vertegenwoordigd, en
er is een strakke agendavoering. Een an-
dere nog spijtiger ontwikkeling is het ver-
trek van Evelien Meijerink als 'onze'
stadsdeelleidster. Ze heeft een grote rol
gespeeld in het realiseren van bijvoor-
beeld een aantal prachtige speelvoorzie-
ningen in de wijk, het mogelijk maken van
activiteiten als BrusselsLook Festival, of
het op gang brengen van een echte dis-
cussie over de positie van studentenbe-
woning in de buurt. In alle opzichten
onze steun en toeverlaat binnen de ge-
meente, die we zeker zullen missen.

Afgaande op wat er in de lokale media
over buurten te lezen en te zien is ge-
weest, was er echter een heel andere
zaak die op schreeuwende wijze de aan-
dacht vroeg: buurtgelden, en de controle
daarop. De gemeenteraad raakte er zelfs
geheel verdeeld door, met een blok aan
rechterzijde (Seniorenpartij, samen met
VVD, CDA, PVM en SP) en een blok aan
linkerzijde (PvdA, GroenLinks, D66 en
Stadsbelangen). Principieel geschilpunt is
of de relatie tussen gemeentepolitiek en
buurten het beste op wantrouwen kan
worden gebaseerd, standpunt van het
rechterblok, of beter op vertrouwen,
zoals uitgedragen door het linkerblok.
Een politiek debat dat vervelend genoeg
ook voor ons allerlei consequenties
heeft, zoals extra boekencontroles voor
de bescheiden Voogelaarprojecten in on-
ze wijk. Een bizarre ontwikkeling, in aan-
merking genomen dat het meest
concrete voorbeeld van wanbeheer die in
sommige media worden genoemd, het
'gierzwaluwproject', plaatsvond in een
buurt die geen Vogelaargelden heeft ont-
vangen. Schrale troost voor al het extra
werk dat onze onbetaalde vrijwilligers nu
moeten gaan doen om wantrouwende
raadsleden tevreden te stellen, is de uit-
reiking van de Willem-Vliegenpenning
(door de PvdA) aan de gezamenlijke
buurtplatforms.

Wijkaanpak

Maastricht heeft in de loop der jaren al-
lerlei programma's gehad om wijken die
er minder goed voor stonden, te 'upgra-
den'. Daar zijn ook telkens andere namen
voor gebruikt, met de trend meegaand
om negatieve aanduidingen te vermijden
en eerder over kansen en andere positie-
ve ontwikkelingen te praten. Zo raakte
de term achterstandswijken uit, werd het
eerst GSB wijk, en later Vogelaar- of
prachtwijk. Hoe ook aangeduid, een
groot aantal wijken in Maastricht Noord-

west heeft van die opeenvolgende pro-
gramma's kunnen profiteren, vooral ook
wijken die vlak om Brusselsepoort heen
liggen: Mariaberg, Caberg, Malpertuis,
Pottenberg.
Tot onze spijt is Brusselsepoort steeds
buiten die renovatieprogramma's geval-
len, ondeanks het feit, dat daar toch alle
reden voor was: het wijkdeel west van
onze buurt verschilt in niets met het aan-
grenzende Caberg. Het eenvoudige feit
dat Brusselsepoort West onderdeel uit-
maakte van een groter geheel, en in de
gemeentestatistieken dus niet opviel,
heeft lang verhinderd dat er serieus over
problemen in dit wijkdeel werd nage-
dacht.
Daar is gelukkig nu verandering in geko-
men, met het nieuwe 'Wijkaanpak'pro-
gramma van de gemeente, de opvolger
van alle voorgaande programma's. Het
was ook de concrete reden om bij de
vorming van het nieuwe wijkoverleg,
Brusselspoort samen te nemen met Ca-
berg en Malpertuis: vergelijkbare wijken
die om vergelijkbare oplossingen vragen.
Eén van de eerste uitkomsten daarvan is
dat Trajekt haar buurtwerk heeft uitge-
breid naar Brusselsepoort-West, en dat
komende zomer daar Trajektactiviteiten
zichtbaar zullen zijn. Coördinator aan
onze kant van alles wat met de wijkaan-
pak voor Brusselsepoort-West wordt
gedaan is Wim Schlösser, tevens voorzit-
ter van het Bewoners Overleg van
Woonpunt, de belangrijkste corporatie
van dit wijkdeel.

Nauw aan de wijkaanpak gerelateerd is
het overleg dat we als buurtplatform heb-
ben met de gemeente over problemen
die juist een ander groot deel van onze
buurt kenmerken: studentenbewoning, in
zulke hoge concentraties dat elke balans
zoek raakt. Vooral de directe omgeving
van het Orleansplein heeft daar mee te
maken, met straten waarin het aantal stu-
dentenpanden dicht tegen de 85% ligt.
Dit terwijl andere studentensteden in
Nederland, zoals Groningen, veelal een
beleid hebben dat in geen enkele straat
het aantal studentenpanden boven de
15% mag liggen. Al langdurig voeren we
over dit punt overleg met de gemeente,
zowel op ambtelijk als politiek niveau.

Maar dat overleg is steeds meer verwor-
den tot een richtingenstrijd binnen de
gemeente zelf: tussen de 'vergunners' en
de 'handhavers'. De eersten stellen dat
het in Maastricht gebruikte vergunningen-
systeem voldoende mogelijkheden biedt
om scheefgroei tegen te gaan, en wijzen
daarbij op het beperkte aantal vergunnin-
gen dat is afgegeven, terwijl de 'handha-
vers' volhouden dat hun taak onmogelijk
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is, door een inadequaat vergunningsbe-
leid. Spijtig genoeg laat de politiek mo-
menteel na deze kift te beëindigen;
mogelijk dat in de aanloop van de komen-
de gemeenteraadverkiezingen, we zaken
moeten gaan doen.

Maaskruisend verkeer

De besluitvorming over Maaskruisend
verkeer, ofwel de vernieuwing van de
Noorderbrug, komt in een fase waarin
het heel concreet gaat worden. In april,
mei en juni zal er overleg plaats vinden
waarin het gaat om geluidsafschermingen,
de precieze situering van fietspaden, en
maatregelen om het vrachtverkeer tegen
te gaan. Deels zaken waar nogal wat
technische kennis voor nodig is, en waar
we heel dankbaar gebruik kunnen maken
van de inbreng van de Fietsersbond. Zij
hebben tot nu toe vele verbeteringen van
de plannen aangedragen, met een sterk
accent op leefbaarheidaspecten, die gro-
tendeels zijn overgenomen.

Zelf hebben we in de afgelopen periode
sterk ingezet op het weren van vracht-
verkeer uit onze wijk dat niet Maastricht
als bestemming heeft, maar alleen maar
zo snel mogelijk dwars door onze wijk
heen wil, op weg naar bijvoorbeeld de
autobaan naar Antwerpen. Een lastige
discussie die snel uitmondt in tegengestel-
de opvattingen over hoe dat het best kan
worden aangepakt. Zo lost de wethouder
het probleem liefs op een 'zachte manier'
op, door met vervoerders afspraken te
maken dat hun vrachtauto's niet hun rou-
te een paar kilometer verkorten door
dwars door een woonwijk heen te den-
deren, terwijl ons vertrouwen eerder bij
'harde maatregelen' ligt: vrachtwagenver-
keer uitsluiten (bijvoorbeeld in de nach-
telijke uren). Deze discussie zal in de
komende maanden nog volop gevoerd
gaan worden.

De buurt kleurt 2018

Onderdeel van alle plannen om Maas-
tricht in 2018 culturele hoofdstad te ma-
ken, is een keten van buurtactiviteiten in
2012 en 2013. Het motto van de
buurtactiviteiten is steeds: 'de buurt
kleurt 2018'. Elke buurt stelt zich bij
toerbeurt voor aan het stadsbestuur, en
aan de andere buurten, op twee manie-
ren. De eerste is het organiseren van een
culturele activiteit, het tweede het ont-
werpen van een vlag die de buurt ken-
merkt en straks in 2018 kan wapperen
vanaf het stadhuis. Drijvende kracht ach-
ter de organisatie van deze estafette van
buurtinbreng in Maastricht 2018 is onze
eigen buurtgenoot, Mart Mooren.

In onze buurtplatformvergaderingen heb-
ben we een tweetal keren uitvoerig ge-
brainstormd over creatieve ideeën voor
vlag en activiteit. Wat de vlag betreft is
ervoor gekozen om een ontwerp te ma-
ken op basis van ons eigen, (relatief) nieu-
we logo, dat ook het buurtblad siert.
Enerzijds omdat het budget, beschikbaar
om een geheel nieuw ontwerp te maken,
beperkt zou zijn, anderzijds omdat we
graag de 'naamsbekendheid' van ons
mooie logo zo verder zouden willen ver-
groten.

Ook wat betreft de buurtactiviteit, is er
volop gediscussieerd over de keus om
iets nieuws te doen, versus iets bestaands
te promoten. Wat dat bestaande betreft:
het Brusselslook Festival is zonder meer
uitgegroeid tot hét visitekaartje van onze
buurt op cultuurgebied. Met veel inzet
van Louise en Mart is het gelukt ook dit
jaar wat potjes te vinden die het mogelijk
maken op 23 mei weer een festival te
houden. Gezien het succes van vorige
afleveringen, leek het een ongelijke strijd
te worden om daarnaast een concurre-
rende, tweede culturele activiteit te orga-
niseren. Dus nemen wij het
Maastricht-2018- estafettestokje over op
de 23e mei, tijdens ons Brusselslook Fes-
tival.

Uitnodiging

DAGTOCHT HASSELT
DINSDAG 18 JUNI 2013

VAN HEILIG PATERKE......

PROGRAMMA:

09:00 uur vertrek vanaf Sint Anna-
kerk

10:00 uur ontvangst met koffie en
Hasseltse speculaas

10:30 uur historische wandeling in
het stadscentrum onder leiding van een
gids met bezoek aan de Paterkeskerk, de
grafkapel en het museum van het Heilig
Paterke

12:30 uur middagmaal (3-gangen-
diner inclusief één consumptie

14:30 uur geleid bezoek aan het
Nationaal Jenevermuseum. In het proeflo-
kaal geniet je van een "witteke"of een
frisdrank.

16:00 uur einde rondleiding, vrije
tijd

17:30 uur terugreis naar Maas-
tricht

NAAR HASSELTS WITTEKE

De kosten bedragen  € 37,50 per per-
soon (reis/koffie/diner/rondleidingen).

Kaarten voor deelname zijn  tot 10 juni
a.s. (zolang de voorraad strekt)
verkrijgbaar bij een van onderstaande
adressen:

Mw. Geuskens, Tongerseweg 7B,
tel. 3251767
Mw. Simais, Dr.Bakstraat 3D,
tel. 3430277
Mw. van der Put, Brusselseweg 302,
tel. 3436197
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Vanaf januari is
Trajekt ook actief
in Brusselsepoort-
west.
Samen met de
buurtbewoners
gaat de organisatie
aan de slag om de
leefbaarheid in de
buurt te verbete-
ren door onderlin-
ge samenwerking
en contacten in de
buurt te
bevorderen. Om-
dat het voor Tra-
jekt een nieuwe
buurt is, zijn de
Trajektbuurtwer-
kers de afgelopen
maand in verschil-
lende straten langs
de deuren gegaan.
Bewoners zijn be-
vraagd over hun
buurt en straat.
Verder was er gele-
genheid om ideeën
aan te leveren om
de sfeer en samen-
hang in de buurt te
verbeteren en op welke wijze buurtbe-
woners zich zouden willen en kunnenin-
zetten.

Om de buurt en zijn bewoners nog
beter te leren kennen komt Trajekt
op 29 mei, 12 juni en 26 juni van
16.00 tot 20.00 uur met de zomer-
carrousel de wijk in. En wel op de
groenstrook aan de Fons Olterdissen-
straat. De zomercarroussel is een activi-
teit waarbij het draait om ontmoeting en
gezelligheid. Kinderen kunnen spelen op
een springkussen, voetballen in een pan-
nakooi of deelnemen aan een creatieve
activiteit. En voor volwassenen is er gratis
koffie of thee en tijd voor ontmoeting en
een gezellig gesprek. De gehele activiteit
is gratis en bedoeld voor iedereen, jong
en oud.
U ontvangt hierover nog meer info via
een flyer.

Opbouwwerk Trajekt
Centre Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70,
6218 AV Maastricht
T 043 - 763 00 30
M 06 55 69 52 83
E susan.honings@trajekt.nl

Budgetkringen
weer van start

Heb je geldzorgen? Wil je een leuker le-
ven, maar kom je moeilijk  tot actie? Dan
is een Budgetkring misschien iets voor
jou. Je gaat concreet aan de slag om din-
gen anders aan te pakken.
Daar heb je meteen voordeel van : handig
inkopen, zuinig met energie, slim bespa-
ren, lekker eten voor een prik.

Je werkt samen met anderen, dus je staat
er niet alleen voor. Deelname is gratis.

Binnenkort  starten weer nieuwe kringen
in verschillende wijken in Maastricht.

Doe ook mee en meld je aan op
tel. nr. 043 - 325 86 83
of stuur een mail naar
budgetkring@gmail.com.

Meer info vind je op www.budgetkring.nl
greep op geld & goed in je vel

Ouder worden?  En nu?

U wilt gezond en gelukkig ouder worden.
U wilt zich thuis prettig en veilig voelen
en zo zelfstandig mogelijk uw huishouden
verrichten. Maar u wilt ook buitenshuis
mobiel zijn en contact houden met uw
omgeving door actief te blijven. Trajekt
en de gemeente Maastricht
vinden dit allemaal net zo belangrijk en
daarom bent u een belangrijke doelgroep
voor ons.
De gemeente heeft een aantal nieuwe
beleidsstukken over ouderen ontwikkeld
en Trajekt werkt volgens een nieuwe
manier 'Welzijn Nieuwe Stijl', waarin ook
ouderen speciale aandacht krijgen.

Wat kunt u als oudere verwachten?
Waar moet u nu heen als u met iemand
wilt praten die luistert naar de vragen en
problemen die het ouder worden met
zich meebrengt? Vragen over wonen, vei-
ligheid, maaltijdvoorziening en thuiszorg,
maar ook over financiën, gezondheid en
eenzaamheid. Met deze en andere vragen
over ouder worden kunt u terecht in een
van de vierwijkservicepunten in Maas-
tricht.
In een Wijkservicepunt werken verschil-
lende organisaties samen om u met uw
vragen te helpen.

Uw vragen zijn dan voor ons het start-
punt van de ondersteuning. We doen het
altijd samen, maar u houdt de regie. En
als dat even niet lukt, dan helpen wij u
om zo snel mogelijk de regie weer in ei-
gen hand te nemen. Samen met u zoeken
we naar oplossingen om dit met behulp
van uw eigen omgeving voor elkaar te
krijgen. Als er meer ondersteuning nodig
is, kunnen we alle mogelijkheden in kaart
brengen en daar waar nodig een verwij-
zing verzorgen.

Dus waar kunt u nu terecht?
Kom gerust eens langs bij het wijkser-
vicepunt Maastricht Zuidwest
(in Buurtcentrum Mariaberg, Anjelieren-
straat 35)
Het spreekuur is op dinsdag-, donderdag-
en vrijdagochtendtussen 9.00 en 12.00
uur. Een van de medewerkers helpt u
graag verder.
Kunt u niet naar het Wijkservicepunt
komen,stuur dan even (of laat iemand die
u kent dat voor u doen) een mailtje naar
informatieenadvies@trajekt.nl.
Of bel even naar 043 - 763 00 40.

Wij zorgen er dan voor, dat zo spoedig
mogelijk iemand contact met u opneemt.

Trajekt in de buurt
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2. Welke problemen kent deze
wijk?

De problemen die wij hadden zijn groten-
deels voorbij. Er was een jeugdprobleem.
Dat hebben we zelf opgelost. Uiteraard
speelt ook hier het drugsprobleem. Maar
we krijgen grote steun van de burge-
meester en de wijkagent. Als we met hen
hierover contact opnemen, dan is het
binnen enkele dagen opgelost. Maar ja, dit
probleem is nooit echt te voorkomen.
Het verplaatst zich gewoon. Ook al om-
dat we veel groen hebben. Daarnaast
moeten we rekening houden met de slui-
ting van het zwembad.  Dousberg wordt
over één jaar gesloopt. En leegstand trekt
zwervers aan.

3. Welke oplossingen zijn be-
dacht?

De overlast kun je nooit tegenhouden.
Maar de goede wil van de bewoners is er
zeker. Door de contacten die wij hebben
met burgemeester en wijkagent wordt er
heel adequaat gereageerd. Binnen enkele
dagen merk je het al.

Zes vragen
aan een
buurtplatform

De redactie wil graag een aantal buurt-
platforms benaderen en enkele vragen
voorleggen. Het zijn steeds dezelfde vra-
gen. Dan ontdekken we mogelijk over-
eenkomsten, maar in elk geval dat we van
elkaar kunnen leren.

Voor dit nummer van het buurtblad
maakte de redactie van het buurtblad
Brusselsepoort een afspraak met de
voorzitter en penningmeester van het
buurtplatform Pottenberg. De heren Jos
Vaessen (voorzitter) en Ton Kruse (pen-
ningmeester) beantwoordden de vragen.

1. Hoe is het bestuur
samengesteld?

et dagelijks bestuur bestaat uit drie per-
sonen: de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. We kunnen beschikken
over 10 man die de nodige werkzaamhe-
den verrichten. We hebben niet te klagen
over vrijwilligers. We hebben onderling
een goede band.

4. Wat hoopt het platform te
bereiken in de toekomst?

Vooral sociale samenhang.Vandaar dat wij
graag levensloopbestendige woningen in
de buurt willen hebben om de bewoners
hier te houden. Dan kunnen zich hier
weer jongeren vestigen. Nu is er geen
doorstroming. Als hier meer jongeren
komen, dan nemen ook de sociale voor-
zieningen toe. Die ontbreken hier. Om
maar iets simpels te noemen: er is hier
zelfs geen pinautomaat.

5. Is er voldoende geld en is er
voldoende steun van de ge-
meente?

Meer geld is altijd welkom, maar alles wat
wij bedenken, wordt meestal gehono-
reerd. Een commissie bepaalt wat goed is.

6. Waarop is het platform trots?

Wij zijn trots op alles wat we samen be-
reikt hebben en dat we de problemen tot
een goed einde hebben gebracht. De
saamhorigheid binnen de wijk is groot.

v.l.n.r. Ton Kruse, het pottemenneke en Jos Vaessen


