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VOORWOORD BUURTNUIJTS

Beste mensen.

Met de zomer vakantie weer achter de rug zijn de scholen weer
begonnen.
Helaas is dit voor de meeste mensen niet ongemerkt voorbij gegaan
en dan hebben we het weer over de studenten van de Hotel school.
Het blijkt toch iedere keer wel dat dit zich gewoon opnieuw
herhaald.
Het is daarom van noodzaak dat als er ongeregeldheden zich voor
doen om dit te blijven melden bij het veilige buurten team.
Er is ook gewerkt tijdens de schoolvakantie om toch nog zo snel
mogelijk het Jerigoplein te voltooien.
Het ziet er dan ook geweldig uit en er wordt veel gebruik van
gemaakt.
Wij hopen natuurlijk wel dat eenieder die een hond heeft de hond
op het honden losloop gebied uit te laten en niet op de speelplek.
Als het goed is zijn er ook al wat jeu de boulers aan het spelen, dus
als iemand interesse heeft kan deze gewoon mee doen.
Hoe meer zielen des te meer vreugde.   
Verder zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor het tot
stand brengen van dit boekje.
Opgeven kan per e-mail.

Namens de redactie,
Math Thomissen.
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Vernieuwd Jerichoplein geopend door Wethouder
Albert Nuss.

Vanmiddag is in aanwezigheid van heel veel kinderen, ouders en
bewoners en met medewerking van o.a.  de Jeu de Boules Club van
Amby en de Jeuddrumband WVV ’28 het vernieuwde Jerichoplein
geopend door Wethouder Albert Nuss.
Diverse speeltoestellen, een Jeu de boules baan ( met club in
oprichting! ) en zitbanken zijn op het plein verrezen . 
Een echte opsteker voor de buurt, waar jong en oud zeker veel
plezier aan zullen beleven. 
Complimenten aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt en hieraan
hun medewerking hebben verleend. 
Laten we dit plein met zijn allen in ere houden en
het strikte hondenverbod eerbiedigen, zodat de kinderen en Jeu de
Boulers er lang en ongestoord plezier van mogen hebben. 
Hieronder een korte foto reportage van de opening:
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Invoering nieuwe Omgevingsvergunning per 1 oktober

De gemeente Maastricht start op 1 oktober met de Wabo: Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
Dit betekent dat de vele vergunningen die momenteel nog nodig zijn
voor  bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu vanaf
die dag vervangen worden door één, geïntegreerde vergunning. 
De invoering van deze Omgevingsvergunning leidt tot:
- minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven
- betere dienstverlening door de gemeente
- kortere procedures
- voorkomen van tegenstrijdige voorschriften.

Termijnen
Burgers die hun huis verbouwen of bedrijven die een pand uitbreiden
worden in de huidige situatie met tal van vergunningen en
procedures geconfronteerd en moeten zich daarvoor melden bij
verschillende overheidsdiensten of gemeentelijke afdelingen. 
Bijvoorbeeld voor een ontheffing van het bestemmingsplan, een
vergunning voor het kappen van bomen, bouwvoorschriften,
milieuvergunning et cetera.
Dat kost niet alleen veel tijd, geld en energie, maar kan ook leiden tot
misverstanden, vertragingen en irritaties.

De nieuwe Omgevingsvergunning maakt daar een einde aan. 
Bij een (ver)bouwplan of project dat uit verschillende activiteiten
bestaat kan vanaf 1 oktober volstaan worden met één integraal
aanvraagformulier. 
Dit kan digitaal of op papier. 
De gemeente handelt de hele procedure en alle voorschriften in één
keer af. 
Bij goedkeuring komt alles in één vergunning te staan. 
In het geval van bezwaar of beroep, hoeft er maar één procedure
gevolgd te worden. 

Buurtnuijts limmel oktober 2010                                                                     9



Er is bovendien maar één controlerende instantie verantwoordelijk
voor het toezicht.
De beslistermijn voor het merendeel van de omgevingsvergunningen
wordt verkort van 12 naar 8 weken. 
Voor bepaalde aanvragen, bijvoorbeeld voor een monument of met
milieuaspecten, geldt een wettelijke termijn van zes maanden. 
Dan is er namelijk extra onderzoek of overleg nodig. 
Iedere aanvrager ontvangt binnen 10 werkdagen een bericht van
behandeling waarin duidelijk wordt aangegeven wie het vaste
aanspreekpunt binnen de gemeente is, of de ingediende aanvraag
compleet is en wat de beslistermijn is ( 8 weken of 6 maanden).
Nieuw is ook dat vanaf 1 oktober de vergunning digitaal
aangevraagd kan worden en dat de aanvrager de status van de
digitale vergunningaanvraag via internet kan volgen. 
Maar het blijft ook mogelijk om het persoonlijk bij het
GemeenteLoket te regelen.

Positief
De Omgevingsvergunning wordt landelijk ingevoerd onder regie van
het ministerie van VROM. 
De invoering is het afgelopen jaar enkele malen uitgesteld, omdat het
een complex proces betreft waarbij meerdere overheidsdiensten op
diverse niveaus betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke
bouwinspectie, de provinciale milieudienst en de
Rijksmonumentendienst. 
De gemeente Maastricht heeft inmiddels de werkprocessen volledig
aangepast volgens de richtlijnen van de nieuwe wetgeving. 
Het college ziet de invoering daarom met vertrouwen tegemoet.

Website
Om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de
gemeente Maastricht een speciale pagina geopend op de website:
www.maastricht.nl/omgevingsvergunning. 
De aanvraagformulieren voor een vergunning zijn hier te
downloaden.
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R.K.V.C.L. Nieuws!

Op het moment dat deze uitgave van het Buurtnuijts verschijnt is

de competitie alweer in volle gang! 

We hopen dat ons vlaggenschip (het eerste elftal) de slechte

seizoenstart  heeft weggepoetst met enkele klinkende

overwinningen! 

De lagere elftallen en ons dameselftal zijn een week later gestart.

De eerste resultaten waren veelbelovend!

Ondanks een redelijke toestroom van nieuwe jeugdleden is het

nog steeds niet mogelijk om op eigen kracht aan de competitie te

gaan deelnemen! 

Er is toenadering gezocht door een andere Maastrichtse

voetbalclub om met R.K.V.C.L. te gaan samenwerken. 

Mogelijk dat via dit samenwerkingsverband onze jeugdleden dan

wel aan de competitie kunnen gaan deelnemen! 

Overigens is de jeugd van Limmel nog altijd welkom om mee te

komen trainen op de dinsdagavond van 18:00 uur tot 19:00 uur!

En met trots kan nu ook R.K.V.C.L. roepen dat de jeugdtrainingen

plaatsvinden onder leiding van ‘gediplomeerde’ trainers! 

Verder worden er al jarenlang pogingen ondernomen om een

elftal met studenten van de Hoge Hotelschool onder de vlag van

R.K.V.C.L. aan de reguliere competitie te laten deelnemen.

R.K.V.C.L. hecht veel waarde aan een samenwerking met de Hoge

Hotelschool. 

De toekomst van onze vereniging zou er een stuk florissanter

uitzien als er sprake was van een structurele samenwerking met

de Hoge Hotelschool. 

Duimen maar dat het nu eens gaat lukken! 
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Verder willen wij onze leden erop attenderen dat op 7 oktober de

Algemene Ledenvergadering gehouden zal worden. 

Uiteraard vindt deze Algemene Ledenvergadering plaats in onze

kantine, de aanvang is 20:00 uur!

Laat je stem niet verloren gaan!

Verder nog even aandacht voor het volgende. 

Onze vereniging haalt op de eerste woensdag van de maand het

oud papier op in Limmel. 

Het is even aanpakken maar het levert de vereniging een mooie

cent op! 

Het is echter jammer dat maar weinig inwoners van Limmel het

papier bewaren voor onze vereniging! 

We begrijpen wel een beetje dat men het netjes wil houden in

huis en wekelijks alle ‘rotzooi’ naar het milieuparkje brengt. 

We vragen echter nogmaals met klem om in ieder geval het

papier aan de week voorafgaand aan het ophalen te bewaren en

op de eerste woensdag van de maand aan de straat te zetten.

Mensen die het papier onbeheerd neerzetten bij de binnenplaats

van ons sportcomplex vragen wij met klem dit even te melden via

info@rkvcl.nl. 

We kunnen dan het papier opbergen zodat het bij wind niet door

de hele wijk vliegt en onze buren overlast bezorgt.

Kijk voor het actuele nieuws van onze vereniging op

www.rkvcl.nl. 

Wilt U onze vereniging iets laten weten stuur dan een bericht

naar info@rkvcl.nl.

Tot de volgende uitgave.

Met vriendelijke sportgroet.

Jean Slapak

Bestuurslid R.K.V.C.L. PR & Sponsoring
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Taalcoaches gezocht

Een taalcoach:

- staat open voor andere culturen
- vindt het leuk om mensen wegwijs te maken

in Nederland
- kan mensen leren zich zelfstandig te

ontwikkelen
- is leergierig en betrokken bij onze

veranderende samenleving

Herkent u zich in deze woorden, dan bent u de
taalcoach die wij zoeken!
Na een kennismakingsgesprek bieden we u een
introductie aan. 
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten wisselt u met
andere taalcoaches ervaringen uit. 

Hoe word ik taalcoach
Heel eenvoudig. U meldt zich aan als taalcoach bij:

Samenspraak
Humanitas afdeling Maastricht
Randwycksingel 25
6229 EG Maastricht

tel:    043-3560448
e-mail:   info.maastricht@humanitaszuid.nl
website: www.humanitas.nl
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TELEFOONNUMMERS GEZONDHEIDSZORG 2010:

Academisch Ziekenhuis Maastricht043-387 65 43
Apotheek Nazareth 043-362 01 01
Dierenambulance 043-352 04 55
Dierenarts Croughs 043-363 84 52
Fysiotherapie Mays 043-363 54 82
Fysiotherapie Grispen, Moust en Sandhövel 043-362 52 87  en manuele therapie
Huisarts Croughs W.H.R. 043-362 41 00
Huisarts Hendriks R.A.J. 043-363 49 64
Huisarts van Rooy J.R.A.Y. 043-362 41 00
Huisarts Zwietering V.A. 043-362 41 35
Kraamzorg (24 uur per dag) 043-369 06 30
Pastoor Backus 043-363 29 67  nood (043-631 45 00)
Rode Kruis 043-321 50 46
Huisartsenpost AZM 043-387 77 77
Tandarts in het weekend 0900-4243434 
Thuiszorg GroenekruisDomicura 043-369 06 90  
www.groenekruisdomicura.nl
Uitleen hulpmiddelen 043-369 06 60
Voedingsvoorlichting en dieetadvisering 043-369 06 20

TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN MAASTRICHT 2010:
Alarmnr: Politie, ambulance en brandweer 112
Bewonerscommissie Woonpunt Nazareth 043-362 49 84
Bewonerscommissie Maasvallei Nazareth 043-362 33 27
Coördinatie Brede school Geerte Courtens 043-362 00 66
Crisis opvang centrum (dag en nacht) 043-325 46 12
Klantenmeldpunt gemeente Maastricht 043-350 40 00
Essent Klantenservice 0800 03 30
Essent CAI storingen 0800 07 60
Essent storingen gas of electra 0800 90 09
Mosae Thuiszorg 043-354 91 80
Mosae Sociale Alarmering 043-354 91 80
Opbouwwerker Roel Nuss 043-362 00 66
Ouderenadviseur  van Trajekt 043-362 00 66
Ouder- en kindzorg Groene Kruis 043-369 06 90
Raad van kinderbescherming 043-325 43 54
S.O.S. telefonische hulpdienst 043-321 66 76
Topzorg BV Mockstraat 1 043-369 06 97
Verplegen en verzorgen (24 uur per dag) 043-369 06 70
Woningstichting Maasvallei 043-368 37 37
Woningstichting Woonpunt 043-387 38 38
Woonpunt reparatieservice 0900-9691
Wijkagent politiebasis eenheid 0900-8844
Wijkgebonden medewerker Ron v/d Meijs 043 - 350 4000
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                Instellingen, Verenigingen en Activiteitengroepen
Basisschool ’t Spoor
Locatie Nazareth: Kasteel Schaloenstraat 8     
Locatie Limmel:   Sareptaplein 1                       

 
Telefoon: 043 - 363 66 79
Telefoon: 043 - 363 20 65

Buurtraad Limmel
Voorzitter: Math Thomissen
Dolmansstraat 20 6222 EC Maastricht
Secretaris: Theo Dassen
Dolmansstraat 19 6222 EA Maastricht
Penningmeester: Jo Boumans
Sionsweg 18 6222 EK Maastricht

 
Telefoon: 06 - 55 897399

Telefoon: 06 - 50641859

Telefoon: 06 - 46246159

C.V. De Braniemeekers
Prizzedent: John van Dijk                                    
Krètser:  Esther Dessart-Walthie 
Kasteel Hartelsteinstraat 32  6222 XE
Maastricht

 
Telefoon:  06 - 290 466 60
cvdebraniemeekers@ziggo.nl
Telefoon:  06 - 476 793 03

C.V. de Braniemeekerkes
Veurzitter: Gerda Laurensse
Krètser:  Jo Boumans Sionsweg 18, 6222 EK

 
Telefoon:  043 - 363 08 50
Telefoon:  06 - 462 461 59

Carnavalsvereniging de Kakpepers
Voorzitter: Jack Verhaegen                                  
Penningmeester: Nico Ummels
Secretariaat: Ted de Vrees   Meerssenerweg 69a
E-mail: mail@kakpepers.nl 
Website: www.kakpepers.nl

Telefoon:  043 - 362 56 08
Telefoon:  06 - 549 283 57 
Telefoon:  043 - 363 24 15 of
Telefoon:  06 - 473 408 31

Damesvereniging Nazareth          
Inlichtingen bij: 
Mevr. Stevens Kasteel Wolfraathstr. 47B

 
Telefoon:  043 - 362 24 26

Fanfare  Juliana                
www.fanfare-juliana.nl
Achter de Barakken 1C  01 6211 RZ Maastricht
Inlichtingen: Guido Quaden 

E-mail:
g.quaden@sauterwijnen.nl
Telefoon:  06 - 385 054 50

Spreekuur maatschappelijk werk
Maandag van 9.00 uur tot 11.00 uur

 Jef Lardinois/Ellen Dackus
Telefoon: 043 – 362 00 66

Ontspanningsvereniging Nazareth
Voorzitter: P.J. Ekkerink  Miradorplein 7,  
6222 TD Maastricht

Telefoon:  043 - 362 30 75 

Buurtcentrum Nazareth
Miradorplein 39, 6222 TE Maastricht
Inlichtingen: John en Anita Ramakers Telefoon:  043 - 363 27 00
Peuterspeelzaal ’t Greumelke
Basisschool ’t Spoor, Sareptaplein 1
Openingstijden: ma, di, wo en vrij 8.30 - 11.45
uur

Telefoon:  043 - 3631969
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Ruilbeursvereniging Nazareth
Secretariaat: M. Nelissen    
Camphaag 75 6228 ED Inl: Dhr. H. Nelissen

 
Telefoon:  043 - 850 09 75
Telefoon:  043 - 363 82 97

Speel-O-Theek Nazareth
Basisschool ’t Spoor, Kasteel Schaloenstraat 8
Maandagmiddag: 15.00 uur tot 16.00 uur

Inlichtingen: Mevr. Smeekes
Telefoon:  043 - 363 59 86

Scouting Titus Brandsma        
 Dhr. R.van Beekum             r.beekum@planet.nl
Groepsvoorzitter: Robert Roijen 
robert@titusbrandsmamaastricht.nl 

Telefoon:  043 - 347 22 60
Telefoon:  043 - 362 72 28
Telefoon:  06 - 222 31 873

Stichting De Kestielretjes
Judoclub J.C.K.R. Nazareth

 
Telefoon:  043 - 362 31 98

Trajekt         Trefcentrum W.V.V.  Maastricht Telefoon:  043 - 362 00 66
Vriendenkoor 1882     Repetitie: Dinsdagavond
Inlichtingen: F. Purnot  Kast. Hartelsteinstraat
16

 
Telefoon:  06 - 307 73 028

R.K.V.C.L. Voetbalclub Limmel  (“Nazareth”)
Voorzitter: Jean Slapak
slapak@scarlet.nl
Secretaris: Marcel Coolen
coolen.marcel@gmail.com
Penningmeester: Peter Koevoets
pjcmkoevoets@home.nl

e-mail: info@rkvcl.nl
Telefoon:  043 - 707 41 30
Telefoon:  043 - 363 34 97
Telefoon:  06 - 139 17 386
Telefoon:  06 - 558 64 509

“Vrienden van het Hart”
Recreatief bewegen voor hartpatiënten, onder
begeleiding. Elke woensdag 18.30 u tot 19.30 u
Locatie: gymzaal Kelvinstraat in Heer-
Maastricht
Jo Maka, Kast.Rimburglaan 53

Inlichtingen:
Jo Maka, 
Kast.Rimburglaan 53
Telefoon: 043 - 362 19 86

Aanleveren kopij/advertenties voor 24 november 2010
 Let op !
Eenieder die iets te melden heeft of een vereniging iets te doen of te
vieren heeft mag dit schrijven naar het redactie adres of
mthomissen1@home.nl

AFVALKALENDER   

    Van
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Afval kalender 
GFT-BAK HUISVUILZAK GFT-EMMER OUD-PAPIER

WOENSDA
G

WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG

06/10 06/10 06/10
13/10 13/10

        20/10 20/10
27/10 27/10

03/11 03/11 03/11
       10/11 10/11

17/11 17/11
       24/11 24/11

01/12        01/12 01/12
       

Inzameling KGA 22/10 van 13.05 tot 17.05 Dolmansstraat
bushalte kerk.
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