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Belangrijke telefoonnummers

Wijkagent T. van Heusden 4001205
Drugsklachtenlijn politie 4006633
Klantenmeldpunt gemeente 3505202

April/mei 2000
jaargang 2
nummer 1

Van de redactie
Regelmatig worden er door de gemeente

inspraakavonden gehouden over diverse onderwer-
pen, voor zover dat onze wijk betreft, hoofdzake-
lijk over verkeerssituaties. In het afgelopen jaar
gingen die onder meer over de reconstructie van de
Statensingel, de aanpassing van de Fort Willemweg
en de herinrichting van het Koningin Emmaplein
m.i.v. de aansluiting op toevoerwegen als Sint
Annalaan, Victor de Stuersstraat, Pastoor
Habetsstraat en Brusselsestraat. We kunnen in de
toekomst nog wel een aantal uitnodigingen ver-
wachten.

Het is een groot goed dat belanghebbenden de
kans krijgen zich  over plannen uit te spreken en
die eventueel bij te kunnen sturen. Tegelijkertijd
schuilt daar ook een gevaar in. Als iedereen op
persoonlijk titel zegt wat hij of zij ervan vindt,
kunnen er zoveel tegengestelde meningen en
ideeën te berde worden gebracht dat de gemeente,
ofwel alles volgens eigen voorstel uitvoert, om
niemand voor het hoofd te stoten, het ene uiterste;
ofwel alles meeneemt, er geen gat in ziet, de
gordiaanse knoop doorhakt en met een oplossing
komt die voor niemand aanvaardbaar is, het andere
uiterste.

Een voorbeeld uit de praktijk! Tijdens de
inspraakavond over het Koningin Emmaplein
opperde een der aanwezigen dat
éénrichtingsverkeer in sommige straten misschien
bij kon dragen aan de oplossing van bepaalde
knelpunten. Hij had zijn standpunt goed overwo-
gen en al plannen uitgewerkt waarin hij meer voor-
als nadelen zag. Andere bewoners uit dezelfde en
aangrenzende straten zagen het omgekeerd, protes-
teerden, terwijl ze bovendien stelden dat er te
weinig betrokkenen aangeschreven waren. In de
loop van de laatste vergadering van het buurt-
comité is een en ander ter sprake gekomen, doch
een pasklare oplossing hebben we niet voorhanden.

Wij zijn een paar dagen later aandachtspunten
in onze wijk gaan inventariseren, in willekeurige
volgorde: verkeerscirculatie, onderhoud van we-
gen, snelheidscontroles, sluipverkeer, parkeren,
wijkagent, nieuwbouw Sint Odaschool en open-
stelling speelplaats, speelgelegenheid, onkruid-
bestrijding, rondleidingen in de Hoge Fronten,
bestemming van de Sint Lambertuskerk en het
terrein en de panden eromheen, bouwactiviteiten
op en rond het voormalige Standaardveld, situatie
in de buurt van bedrijven langs de Antoon van
Elenstraat, vandalisme, vervuiling rond winkel-
bedrijven en containers, overlast door drugshandel
en –gebruik, enge plekken, straatverlichting, peil
van voorzieningen in de buurt qua winkels en
verenigingsleven, sociale contacten, buurtbeheer-
bedrijf Noord-West, website, nieuwjaarsreceptie,
financiën, enz. We hebben ons afgevraagd of we
geen werkgroepen moeten formeren die zich over
al deze facetten gaan buigen, zodat we met een
eensluidend antwoord naar buiten kunnen treden,
na alle voors en tegens afgewogen te hebben, als
de gemeente onze mening omtrent vraagstukken
peilt. Zij kan dan geen gebruik (misbruik) maken
van gebrek aan eensgezindheid als ons standpunt
over een of andere kwestie wordt gevraagd. Een-
dracht maakt macht.

Redactieadres:
Sint Odastraat 3
6217 KN  Maastricht
tel. 3432444
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Buurtnieuws

Openstelling St.Odaspeelplaats

Na de succesvol verlopen proefopenstelling van de
St. Oda speelplaats voor de buurtkinderen in het
afgelopen jaar, zal deze speelvoorziening ook dit
jaar vanaf 1 mei opengesteld worden. Kinderen,
hun ouders en begeleiders wordt gevraagd om er
ook dit jaar weer voor te zorgen dat de speelplaats
netjes en veilig blijft en de buren niet te veel
overlast te bezorgen. De openingstijden zijn even-
als vorig jaar:
Ma/di/do/vr       16.00 – 19.30 uur
Wo/za                13.00 – 19.30 uur
Zo/feestdagen    gesloten
en staan aan de buitenzijde vermeld.
De openstelling duurt tot 1 oktober.

Onkruidverwijderdag 6 mei

Evenals de twee voorafgaande jaren zal er in
overleg met de gemeente Maastricht  geen gif
gespoten worden om het onkruid op de stoepen in
onze wijk te verwijderen.
Aan de bewoners wordt weer gevraagd  - als dat
enigszins mogelijk is- dit zelf te doen. Op plekken
in de wijk waar geen particulieren wonen, zal het
buurtbeheerbedrijf Noord-West in opdracht van de
gemeente een aantal keren in het seizoen met de
gasbrander langskomen en wel in week 19/23/28/
33 en 38. In juni en september zullen er
gezamelijke rondgangen zijn met een afvaardiging
van het buurtcomité en de gemeente ter controle.
Symbolisch starten we met het zelf onkruid wieden
op zaterdag 6 mei, maar ieder kan natuurlijk afhan-
kelijk van wanneer men er
tijd voor heeft, de schoffel
ter hand nemen. Er zal dit
jaar geen informatiemarkt
zijn op het Orleansplein,
omdat de respons vorige
jaren miniem was.
Voor eventuele vragen kunt
u terecht bij de volgende
telefoonnummers van leden
van de werkgroep gifvrije
onkruidbestrijding:
Tel: 3432433
Tel: 3434066
We hopen dat dit initiatief op grote steun in de wijk
kan blijven rekenen!

Reconstructie Koningin Emmaplein

Op 10 februari heeft de informatieavond over de
reconstructie van het Koningin Emmaplein plaats-
gevonden. Op 11 april heeft de gemeenteraad een
beslissing over de rotonde genomen.
Het plan ziet er als volgt uit:
Het middeneiland wordt iets verkleind, vanwege de
benodigde ruimte en kwaliteitsverbetering aan de
rand van het plein. Er zijn uitsluitend eenstrooks
afritten van de rotonde. De voetgangersoversteek-
plaatsen komen dichterbij de rotonde. De
verkeersveiligheid wordt hierdoor bevorderd
omdat de snelheid van het verkeer het laagst is bij
het oprijden en direct na het verlaten van de ro-
tonde.
De bushalte voor stadinwaarts rijdende bussen
wordt verplaatst in verband met de verlegging van
de openbaar vervoer-as.
De staduitwaarts rijdende bussen worden  min of
meer langs de rotonde geleid en stoppen voor de
Sint Lambertuskerk.
Ter hoogte van de Pastoor Habetsstraat wordt een
kruismarkering aangebracht zodat het verkeer uit
de Pastoor Habetsstraat makkelijk de Statensingel
kan oprijden.

Het plan wordt in twee fasen uitgevoerd: De her-
inrichting van de rotonde vindt plaats medio 2000.
De herinrichting van de kop van de Brusselsestraat
zal in het voorjaar van 2001 uitgevoerd worden
daar dit in relatie staat met de verlegging van de
OV-as in juni 2001.

Een afvaardiging van het buurtcomité heeft tijdens
het wethoudersoverleg van 13 maart jl. de situatie
Victor de  Stuersstraat/Koningin Emmaplein in
relatie tot de oversteek van fietsers besproken en
de gemeente heeft toegezegd de situatie te bekij-
ken.

Verkeerscirculatie Pastoor Habetsstraat,
Sint Odastraat en Victor de Stuersstraat

Tijdens de inspraakavond over het Koningin
Emmaplein is naar voren gekomen dat de
verkeerscirculatie in de Pastoor Habetsstraat, de
Sint Odastraat en de Victor de Stuersstraat
verbetering behoeft. Dit voorstel is in het buurt-
comité besproken. De meningen waren zeer ver-
deeld. Vanuit het overleg in het buurtcomité is het
voorstel gekomen om het gedeelte van de Pastoor
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Habetsstraat aan de kant van het Emmaplein
eenrichtingsverkeer te maken. Voor het overige
zou de huidige verkeerscirculatie gehandhaafd
kunnen blijven. Dit voorstel wordt naar de ge-
meente toe overgebracht. Daarbij zal er op aange-
drongen worden dat alle betrokken bewoners op
de hoogte gesteld worden van het
verkeerscirculatieplan en dus niet alleen de direct
aanwonenden.

 Reconstructie Fort Willemweg

De plannen zijn klaar. De reconstructie begint in
september en zal in twee fasen uitgevoerd wor-
den. Eerst komt de Cabergerweg aan de beurt,
daarna de Fort Willemweg.

Stand van zaken Sint Lambertuskerk

De gemeente heeft het
standpunt vertegen-
woordigd dat de kerk
en de bijgebouwen op
de monumentenlijst
staan en behouden
moeten worden.
Echter in ' Dagblad de
Limburger' van 14
maart was te lezen dat
de Raad van State
heeft beslist dat de bijgebouwen bij de
Lambertuskerk geen monumenten zijn.
Navraag vanuit het buurtcomité leverde op dat de
gemeente nog steeds op het standpunt staat om de
kerk en de bijgebouwen te behouden. Het gebied
aan de andere kant van de Odastraat mag wel
veranderd worden.
Wat betreft het verval van het kerkgebouw heeft
de gemeente te kennen gegeven dat zij de
eigenaresse van de kerk niet kan verplichten tot
onderhoud, aangezien er geen direct gevaar is
voor de omgeving.

Nieuwbouw Standaardterrein ofwel
Plandeel Erfprinsbastion

Volgens de berichtgeving in het meerjarenplan
Bouwen en Wonen worden in 2002
in het plandeel Erfprinsbastion  een 80-tal wonin-
gen gebouwd. Een deel van de woningen wordt
gebouwd aan de Halve Maanstraat. (Zie ook het

Van het buurtcomité

De ontmoetingsdata van het buurtcomité dit jaar
zijn op:
 dinsdag 9 mei

12 september
14 november.

De bijeenkomsten vinden plaats in café 1900,
Orleansplein 14 en beginnen om 20.00 uur.

Voorlopige agenda 9 mei:
- Organisatiestructuur buurtcomité Brusselse-
poort oost
- Indeling werkgroepen
- Bestemming binnenterreinen Antoon van
Elenstraat
- Stand van zaken plandeel Erfprinsbastion
- Financieel jaarverslag en begroting 2000

Terugblik nieuwjaarsreceptie

Hoewel alweer enige tijd geleden willen wij toch
graag kwijt dat we de
nieuwjaarsrecepte als erg
gezellig ervaren hebben en
verheugd waren over de aan-
wezigheid van veel nieuwe
gezichten. Er waren zo’n 40
mensen aanwezig. Wij hopen
natuurlijk dat de belangstelling
van mensen voor het buurt-
gebeuren  blijft of gewekt is
tijdens dit gezellige treffen en
dat dit mag leiden tot het eens

bijwonen van de buurtcomitébijeenkomsten.

Ravelijn journaal verder op in het blad).
De realisatie van de woonwagenlocatie mag dit
jaar gerealiseerd worden.

Vegen in de buurt

Het extra grondig vegen van onze straten, trottoirs
en straatgoten zal voortaan twee keer per jaar
gebeuren. Voor de Brusselsepoort-oost zal dit
gebeuren op maandag 22 mei en dinsdag 23 mei
2000. Aan alle bewoners het verzoek hier rekening
mee te houden; dus tijdelijk de auto verplaatsen!
Door het buurtcomité is bij de gemeente gemeld
dat deze veegfrequentie voor het gebied rondom de
Oda school en de Basismarkt te weinig zal zijn.
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Ravelijn journaal

Ongeveer 25 mensen in de Ravelijn zijn aktief
bezig in werkgroepen/commissies om op allerlei
gebieden de buurt te verbeteren, te vertegenwoor-
digen of nieuwe impulsen te geven.

Zo heeft de werkgroep "Fort-Willemweg" intensief
met andere buurtkaders en de Gemeente meege-
dacht om de toename van de toekomstige
verkeersdrukte op de Fort-Willemweg te stroomlij-
nen.
Een geplande "keerlus" voor schoolbusjes van  "de
Sprong" door de groenstrook in de Ravelijnstraat
heeft door inspraak van deze werkgroep plaats
gemaakt voor een beter alternatief.

De werkgroep "Standaardterrein" heeft professio-
nele architectentekeningen bezorgd bij de Ge-
meente en St.Servatius waarop alternatieven en
verbeteringen zijn neergelegd m.b.t. ruimtelijkheid,
ontsluiting en veiligheid rond de toekomstige
verbouwing.
Nu bekend is dat op het Standaard-terrein de
nodige seniorenwoningen komen, wordt de be-
staande kinderboerderij "Greenhorn" steeds meer
gezien als waardevol "sociaal scharnierpunt" tussen
de kinderrijke populatie van de Ravelijn en de
toekomstige bewoners van het Standaard-terrein.
Verbetering  - of zelfs uitbreiding-  van de kinder-
boerderij is vooralsnog te weinig onder de aan-
dacht van bestuurders gebracht.

 De feestcommissie organiseert samen met de
mensen van de kinderboerderij een Paasontbijt.
Uiteraard nadat de door de Paashaas verstopte
eieren zijn gevonden. De keuze voor 1e of 2e
paasdag wordt nog bekendgemaakt.
Op koninginnedag vindt er een "vrijmarkt" plaats
waar uitsluitend kinderen hun speelgoed kunnen
verkopen.
E.e.a. gebeurt tussen 12.00 en 14.00 uur.

De commissie"Bereklauw" krijgt haar handen vol
met de bestrijding van de plant waarnaar zij ge-
noemd is. Verder is ze (nog steeds) bezig met de
Gemeente i.v.m. het plaatsen van speeltoestellen en
met het onkruidvrij maken van het talud op het
plein.

De werkgroep "Klachten na renovatie" heeft de
Woningstichting Sint Servatius bereid gevonden

om serieus te kijken naar klachten die bewoners
nog hebben over de oplevering of belangrijke
zaken die over het hoofd zijn gezien. Het bestuur
van de bewonersvereniging Ravelijn gaat de bewo-
ners binnenkort informeren over de procedure rond
nog aanwezige klachten.

Op werkzaamheden van nog twee andere initiatie-
ven binnen de Ravelijn komen we in een volgend
Ravelijn journaal terug.

Namens het bestuur en de werkgroepen
Thijs Lenders
voorzitter

Rondleidingen natuurgebied de Hoge
Fronten 2000

De Hoge Fronten,
oude restanten van de
vestingwallen rond
Maastricht, worden
beheerd door de
Stichting CNME, die
er regelmatig rondlei-
dingen verzorgd.

Verzamelplaats van de rondleidingen is telkens de
hoofdingang aan de Cabergerweg (nabij de
meubelzaak). Aanmelden is niet nodig. Informatie
eventueel op kantooruren, tel 3219941. Bij nat
weer stevig schoeisel meenemen; in juli en augus-
tus een lange broek aan (stekelplanten). Een verre-
kijker is bij elke rondleiding handig. De rondlei-
dingen duren ca. 1,5 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden.

ma. 24 april (2e  Paasdag)  7.00 uur: vogelexcursie
zo.  28 mei                          7.00 uur: vogelexcursie
zo.  25 juni                        10.00 uur: rondleiding
                                                         wilde bloemen
wo. 12 juli                         19.30 uur: rondleiding
                                                         wilde bloemen
wo  26 juli                         14.00 uur: rondleiding
                                                         wilde bloemen
wo.   9 aug                         10.00 uur: rondleiding
                                                         wilde bloemen

Redactie:
Louise van Bronwijk, Coen van der Gugten, Carla
Luja, Ton Vernooij, Lodewijk Zengerink


