
1

WIJkINFOkRANT 21
MAASTRICHT NOORDOOST
vOOR De buuRTeN l IMMel,  NAzAReTH,  WITTevROuWeNvelD eN WyCkeRpOORT.   DeCeMbeR 2013

IDeeëN belOOND MeT 
SubSIDIe  2

bIJzONDeR plAN vOOR HOeve 
ROMe  3

lICHT IN De TuNNel  5 CHINeSe keRkDIeNST IN De 
leTTeRDOeS  8

Teske koffie

Wanneer je als stadsdeelwethouder Noordoost 

gevraagd wordt om de column voor de wijkkrant te 

schrijven dan is de verleiding groot om met een lijstje te 

komen. Een opsomming van projecten die de afgelopen 

jaren gerealiseerd zijn of in gang zijn gezet. 

Dat doe ik niet. Als bewoner van Wittevrouwenveld, 

Wyckerpoort, Nazareth of Limmel weet u als geen ander 

wat er bij u voor de deur en in de wijk gebeurt. U hebt 

stof op uw auto, u ervaart  trillingen, u moet omrijden of 

u heeft een opengebroken straat voor uw deur. U weet 

dat er hard gewerkt wordt in uw buurt. En u weet ook 

dat we nog lang niet klaar zijn. 

Ik schrijf daarom veel liever over u: de inwoners van 

Maastricht Noordoost. In de drie en een half jaar dat ik 

wethouder ben, heb ik met heel veel mensen in Noord-

oost gesproken. En iedere keer weer word ik op dezelfde 

manier ontvangen: met heel veel warmte en altijd met 

een ‘teske koffie’. Tijdens de koffie spreken we over wat 

er goed gaat in de buurt. Maar ook over wat beter kan. 

Het zijn soms felle gesprekken, maar ze eindigen altijd 

met afspraken die we graag willen nakomen. Allebei, 

hoe lastig dat soms ook is. 

Wat mij opvalt in die gesprekken is het optimisme en de 

betrokkenheid die ik steeds opnieuw ervaar. Dat geeft 

mij een goed gevoel en vooral veel vertrouwen voor 

de toekomst. Of die toekomst mooi is, wordt namelijk 

niet bepaald door de stenen, wegen en gebouwen die 

wij neerzetten. Dat helpt wel. Maar de toekomst wordt 

vooral bepaald door de mensen die er wonen en hun 

bereidheid om er samen de schouders onder te zetten. 

Door jullie dus. Mensen die hun hart laten spreken. 

Mensen bij wie ik me altijd welkom voel. Dankjewel 

daarvoor.

Met die ervaring weet ik zeker dat Wittevrouwen-

veld, Wyckerpoort, Nazareth en Limmel mooie jaren 

tegemoet gaan. De fundamenten zijn al jaren geleden 

gelegd. Teske koffie?

Albert Nuss 

Stadsdeelwethouder Maastricht Noordoost

COluMN

“Alles ziet er nu mooi en netjes uit. Het valt daardoor extra op 

als iets lelijk of afwijkend is” vertelt een bevlogen meneer 

Bovens. “Ik ergerde me daardoor steeds meer aan het 

onkruid van mijn achterbuurman. Vanaf mijn woning op drie 

hoog kijk ik er op uit. Het onkruid trekt katten aan die zorgen 

voor overlast, en de pollen van het onkruid waaien over naar 

mijn eigen tuin.” Toen het onkruid twee meter hoog stond, 

was de maat vol. Meneer Bovens besloot zijn achterbuur-

man, meneer Reneerkens, aan te spreken. Hij zou hem wel 

eens even de les lezen. 

Afgelopen winter vernieuwde Woonpunt de erf

afscheiding langs het achterpad van een aantal 

woningen aan de Burgermeester Pijlsstraat, 

Burgermeester Wijnandsstraat en Burgermeester 

Nierstraszstraat. Er werden nieuwe hekken en 

poorten geplaatst. Samen met het reinigen van de 

gevels dat momenteel in volle gang is, zorgt dit voor 

een verbetering van het aanzicht van de buurt.

DANkbARe 
buuRMAN

>>
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Toen zijn achterbuurman echter de deur opendeed, wist hij 

al snel beter. Meneer Reneerkens: “Ik heb COPD, een 

chronisch longziekte, en ben heel benauwd en kortademig. 

Ik zou graag mijn tuin onderhouden maar ik kan dat fysiek 

niet.” Daarom besloot meneer Bovens zijn achterbuurman te 

helpen. Samen met zijn vrouw heeft hij in drie dagen tijd al 

het onkruid uit de tuin verwijderd. “Het waren maar liefst vijf 

of zes volle GFT-bakken” merkt mevrouw Bovens op. 

Meneer  El Harit, die een paar huizen verderop woont, werd 

gevraagd of hij hier een moestuin wilde ontwikkelen. “Dat 

wil ik wel. Ik heb al een grote moestuin in Amby, maar hier 

kan ik bijvoorbeeld pepermunt, sla, aardbeien en tomaten 

kweken”, vertelt meneer  El Harit opgewekt. Hij heeft net  4 

dagen staan ploegen met een pikhouweel  in de keiharde 

grond. Nu kan het leuke werk beginnen.  “Ik ben mijn buren 

heel erg dankbaar”, zegt de bedeesde meneer Reneerkens. 

Mevrouw Bovens grapt: “Hij hoeft ons niet dankbaar te zijn 

hoor, we doen alles voor een paar kilo tomaten!”
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Vanwege zijn gezondheid kan meneer Reneerkens niet naar buiten. Daarom ondertekenen hij en meneer El Harit 

de bruikleenovereenkomst voor de tuin die opgesteld is door meneer Bovens in zijn woonkamer. 

Diverse iDeeën uiT noorDoosT 
belOOND MeT SubSIDIe

Beschadigde bankjes beschilderen met hulp van daklozen en hangjongeren. Het opzetten van een buurtvereniging 

waarin een grote groep bewoners participeren en de koers voor de buurt uitzetten. Het wijkpresentiewerk laten 

uitvoeren door vrijwilligers. Deze vernieuwende ideeën uit Maastricht Noordoost zijn onlangs beloond met 

subsidie door gemeente Maastricht. 

WIJ(k)gevOel

Uitdaging

De uitdaging was om verder te kijken en ‘deuren en ramen’ 

open te zetten naar andere doelgroepen, nieuwe activiteiten 

en samenwerkingsmogelijkheden. Het gemeentelijk beleid is 

steeds meer gericht op eigen kracht en het stimuleren van 

bewonersinitiatieven die de leefomgeving verbeteren en 

mensen met elkaar in contact brengen. 

Buurtplatform Wittevrouwenveld Actief krijgt 4.000 euro om 

het buurtplatform om te vormen en te laten opgaan in een 

bredere buurtvereniging waar elke inwoner lid van is en die 

open en breed opereert. De vereniging wil samen met 

bewoners ervoor zorgen dat de buurt fijn, schoon, mooi en 

goed leefbaar is voor alle bewoners. 

Samenhang

De buurtvereniging wil nieuwe verbindingen leggen: er 

gebeurt al heel veel in Wittevrouwenveld, maar de buurt-

vereniging wil het onder haar paraplu brengen, zodat er 

overzicht en samenhang ontstaat en de vereniging leemtes 

kan vullen waar overheid of (welzijns)organisaties zich 

terugtrekken. Bovendien wil de vereniging ook nieuwe 

verbindingen leggen tussen nieuwe en oude bewoners. En  

is ze op zoek naar een ontmoetingsplek waar inspirerende 

bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd die mensen 

aansporen in actie te komen voor hun omgeving en de buurt.

Daarnaast kreeg ook Stichting Wijkpresentie 10.000 euro om 

het presentiewerk te laten uitvoeren door vrijwilligers, 

waardoor burgers actief de zorg op zich nemen voor de 

meest kwetsbare bewoners. Een kunstproject van Noordoost 

Kunst waarbij zeventien houten beschadigde bankjes langs 

de Maas samen met een groep daklozen en hangjongeren 

worden geschilderd, kreeg 6.100 euro. 

In totaal ontvingen veertien initiatieven op 11 oktober 

subsidie uit handen van wethouder Mieke Damsma. “Jullie 

zijn het bewijs dat er heel veel eigen kracht in onze samenle-

ving zit”, aldus de wethouder en portefeuillehouder Welzijn 

en Zorg. De gemeente ontving maar liefst 69 inzendingen 

toen ze afgelopen mei eenmalig extra subsidie ter beschik-

king stelde voor vernieuwende vrijwilligersideeën, die meer 

mensen of verschillende doelgroepen met elkaar verbinden. 
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IN De buuRT

Sheila Oroschin was drie jaar lang 

voorzitter van het Ondernemers 

Initiatief Wyck. Gedurende deze 

periode kregen zeventig leegstaande 

winkels in de buurt een nieuwe 

invulling. Ook vroeg Sheila de onderne

mers in Wyck om, in het kader van 

maatschappelijk betrokken onderne

men, een bijdrage te leveren aan het 

vervullen van haar droom. Een droom 

die gestalte kreeg in The Masters, een 

volledig particulier initiatief om 

‘anders’ ontwikkelde jongeren de kans 

te geven hun eigen dromen te realise

ren. The Masters is een groot succes, 

inmiddels ook buiten Wyck. 

bIJzONDeR plAN voor  
Hoeve roMe
THe MASTeRS pReSeNTeeRT plAN vOOR eeN NIeuWe ONTMOeTINgSplek IN lIMMel

Eind september werd in de kantine van 

voetbalvereniging RKVCL in Limmel een 

bijzonder plan gepresenteerd voor Hoeve 

Rome, het sportpark aan de Willem 

Alexanderweg. Sheila en Han Zittema van 

The Masters lieten de aanwezigen zien hoe 

ze Hoeve Rome willen omtoveren tot ‘The 

Masters Greenery’, een plek waar gezonde 

voeding wordt gekweekt, verwerkt, bereid, 

genuttigd en verhandeld en waar bewoners 

van Limmel, bezoekers en deelnemers 

elkaar kunnen ontmoeten. 

The Masters is een vanuit Wyck opererend 

particulier initiatief voor ‘anders’ ontwik-

kelde jongeren en jong volwassenen die 

tijdens en na het speciaal onderwijs er voor 

kiezen om ervaring op te doen in de 

‘normale’ wereld. Inmiddels zijn zo’n dertig 

jonge Masters, zonder één cent overheids-

subsidie, werkzaam in onder meer 

horecaondernemingen, Binnenstadservice 

Maastricht, scholen en supermarkten. De 

eerste Master heeft inmiddels een vast 

contract gekregen bij het Townhouse Hotel 

in Maastricht. 

Duurzame en gezonde voeding

Ook The Masters Greenery in Hoeve Rome 

zal grotendeels draaien met anders 

ontwikkelde jongeren, onder begeleiding 

van vrijwillige coaches. Het plan voorziet in 

handhaving van de kinderboerderij, één 
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veld en de kleedkamers van RKVCL. Daaraan 

wordt een aantal functies toegevoegd:

- In de directe omgeving van Hoeve Rome 

wordt door de Masters en vrijwilligers 

gezonde voeding verbouwd. Dit wordt in 

de keuken van The Greenery verwerkt;

- The Masters bereiden dagelijks onder 

leiding van een chef-kok een dagverse 

maaltijd tegen kostprijs. Ook de kantine 

van RKVCL, die straks een plek krijgt in 

het totale ontwerp, wordt gerund door de 

Masters;

- De maaltijden kunnen ter plekke in het 

restaurant worden genuttigd, maar ook 

worden afgehaald of thuisbezorgd;

- De Greenery verzorgt voedingslessen 

waarin de deelnemers leren met verse en 

gezonde producten te koken;

- In de Greenery worden activiteiten 

opgezet gerelateerd aan de natuur, zoals 

breien en houtbewerken. Ook komt er een 

Repair Café; er komt een winkel (The 

Masters Slow Food Store) waarin gezonde 

en verse producten worden verkocht;

- In de Co-working Space is er ruimte voor 

buurtbewoners en studenten om te 

komen werken; diensten voor de buurt 

zoals hondenuitlaat, boodschappenser-

vice en maaltijdbezorging, uitgevoerd 

door de Masters als mogelijk alternatief 

voor voorzieningen vanuit de Wmo.

Positieve gevolgen

The Masters Greenery zal, zo denken de 

initiatiefnemers, veel positieve gevolgen 

hebben voor de buurt. Er komt een nieuwe 

ontmoetingsplek voor met name de 

ouderen in Limmel. Door de inzet van de 

Masters wordt het ook mogelijk hen te 

ondersteunen bij het langer zelfstandig 

wonen (omdat ze bijvoorbeeld maaltijden 

thuisbezorgd krijgen). Hoeve Rome kan 

verder een aantrekkelijk start- en of 

eindpunt worden voor mensen die de 

Kanjel- en Landgoederenzone willen 

bezoeken. Van hieruit loop of fiets je 

namelijk zo de prachtige omgeving in. 

Last-but-not-least biedt het plan een kans 

voor voetbalclub RKVCL om in Hoeve Rome 

te blijven. 

Nader onderzoek

Het initiatief van The Masters voor Hoeve 

Rome wordt overal met veel enthousiasme 

ontvangen. De initiatiefnemers gaan 

binnenkort met de gemeente, eigenaar van 

het gebouw, bekijken hoe het plan past in 

het bestemmingsplan, de gewenste 

vernieuwing voor de Kanjelzone, de door 

het waterschap gewenste extra waterbuf-

fer op het terrein en de gemeentelijke 

vastgoedplannen.

Voor informatie over de projecten van 

The Masters: www.themasters.nu

BenieuwD naar De viDeo’s? kijk naar 
BuurTTeevee via WWW.yOuTube.COM/buuRTTv

Denkt u wel eens ‘dit zou eigenlijk op de 

televisie moeten?’, maar wordt u niet 

gehoord? Buurtteevee geeft u een stem. 

Heeft u iets te vertellen dat voor u of uw 

buurt van belang is? Buurtteevee vindt u 

belangrijk. Zit u iets dwars? Buurtteevee 

luistert. 

Buurtteevee nodigt u uit om mee te doen 

aan een maandelijks buurtjournaal. Zo 

krijgen we een journaal waarin we samen 

laten zien wat u belangrijk vindt. Kom op 

vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur 

naar Frankenstraat 124A om uw verhaal te 

vertellen. Maak zelf video-opnamen en stuur 

die naar info@buurtteevee.nl. Heeft u zelf 

een idee? Mail naar info@buurtteevee.nl. 

Meer mogelijkheden om mee te doen 

vind u op www.buurtteevee.nl. Doe mee!

   van, 

      M
eT, 

 voor 

     eN 

DOOR u!
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Lees hier het interview met Karel Schwillens, wiens 

scootmobiel in het kunstwerk wordt vereeuwigd.

Sinds Karel Schwillens vijf jaar geleden een hersenbloeding 

kreeg, is hij het gevoel en de kracht aan de rechterkant van 

zijn lichaam kwijt. Van de ene op de andere dag kon hij niet 

meer werken en autorijden. Op een goede dag kan hij met 

een kunststof spalk om de voet nog wel een blokje om lopen, 

maar om echt ergens te komen gebruikt hij de scootmobiel. 

‘Daar doe ik alles mee, boodschappen, meenemen op de 

Regiotaxi naar het kerkhof en naar vergaderingen gaan. 

Zonder scootmobiel zou ik in een rolstoel zitten en was ik 

steeds op anderen aangewezen om ergens te komen. Dan 

was ik niet meer zelfstandig geweest.’

Verhuisd

Karel is als lid van de buurtraad en het Veilige Buurten Team 

geen onbekend figuur in Limmel. Hij woont er nu vijftien jaar. 

Het was in de Populierweg dat zijn leven drastisch veran-

derde. ‘Ik was om zeven uur opgestaan om naar mijn werk bij 

de post te gaan en zakte vervolgens langs het aanrecht 

ineen. Ik ben er na een zware hersenoperatie nog redelijk 

goed vanaf gekomen, maar moest wel verhuizen. In het huis 

aan de Populierweg kon geen traplift worden geïnstalleerd. 

Daarom zijn we verhuisd naar een flat aan de Azamont-

straat.’

Symbool

Karel hoorde in het Veilige Buurten Team over het lichtkunst-

project en werd er later over gebeld door Esther Janssen. Hij 

meldde zich daarop aan. ‘Dat is eigen dunk’, zegt hij lachend. 

Karel vindt het een mooi project en doet er aan mee vanwege 

de grote betekenis van de scootmobiel in zijn leven, ook als 

symbool voor wat hem overkwam. Hij kan goed overweg met 

het ding, ook al is deze vanwege de veiligheid afgesteld op 

maximaal 16 km. ‘Daar erger ik me wel eens aan. Ik heb 

vroeger namelijk op een ambulance gereden, dan ben je 

gewend hard te rijden.’

LicHT in De TuNNel

kuNST

Lees hier het interview met Dré Broux. Van hem wordt 

een koets in het kunstwerk opgenomen. 

Je zou het in een dichtbebouwde buurt als Nazareth niet 

verwachten, maar achter het flatgebouw aan het Kemena-

deplein staan op het binnenterrein twee paarden en een 

aantal schuren met in totaal zes koetsen. Trotse eigenaar is 

Dré Broux. Dré had met zijn vrouw Florence een bloemen-

winkel in de Kasteel Petersheimstraat. In 2001 hielden ze er 

mee op, met de komst van de euro. De winkel en ruimtes 

erachter werden ontruimd en zo kon Dré zijn verzameling 

koetsen verder uitbreiden. Zes heeft hij er nu, vijf antieke van 

hout en een zogenaamde marathonwagen. Die is van staal 

en Dré en Florence reden er vroeger wedstrijden mee. 

Gek beest

De hobby begon ooit min of meer bij toeval. Dré richtte voor 

een collega in Noord-Limburg een winkel in. ‘Het was een 

vriendendienst. Mijn zoontje was toen drie jaar oud. De 

collega had een Shetland pony en die mocht ik in ruil voor 

mijn werk hebben. Nina van Catrijntjeshof heette de pony en 

het was een gek beest. Zodra ik keek, liep-ie. Keek ik niet, dan 

stond-ie weer stil.’

Koets voor werkmannen

Met het groeien van zoonlief werden ook de paardjes steeds 

groter. In 1976, toen Florence in verwachting was van 

dochter Vera, kwam de eerste koets, een wrak uit Itteren, 

snel daarna gevolgd door een tweewieler. ‘Paardrijden werd 

te gevaarlijk en met een koets konden alle kinderen mee’, 

aldus Florence. 

Dré vond de koetsen steeds via via, of zag ze ongebruikt op 

een erf staan. Hij knapte ze met hulp van vrienden zelf op en 

bouwde zo een mooie verzameling op met onder meer een 

Zwitserse kofferbrik, een lijkwagen en een Hollandse brik 

met een dak. ‘Dat dak is laag en daaraan zie je dat het een 

koets is voor werkmannen; heren van stand hadden vroeger 

immers een hoge hoed. Op zondag werd de koets gebruikt 

om naar de kerk te gaan, door de week om bijvoorbeeld op de 

markt kaas te verkopen.’

De velden in

Dré en Florence gaan twee keer per week vanuit Nazareth 

met een koets de velden in. Een enkele keer wordt een koets 

gebruikt voor een bruiloft. Dré haalt verder al ruim twintig 

jaar in Maastricht Sinterklaas op met de koets. Hetzelfde 

doet hij in Eijsden en ook in Bunde en Valkenburg luistert Dré 

regelmatig evenementen op.

Dré ondervindt in het verkeer zelden problemen met zijn 

koets. Trots vertelt hij dat zijn kleindochter van tien al aardig 

met de koetsen overweg kan. ‘Ik vind het grappig dat de 

Duitse jachtwagen uit 1892 nu vereeuwigd wordt in het 

spoorviaduct. Dan kunnen mijn nazaten straks zeggen: daar 

staat de koets van d’n ouwe.’

Alle 44 bewoners zijn bekend die meedoen aan het 

lichtkunstproject in de nieuwe spoortunnel tussen 

Limmel en Nazareth. Kunstenaar Michiel Kluiters 

vereeuwigt in de wanden de vervoermiddelen die de 

bewoners straks gebruiken om door de tunnel te 

gaan.

Michiel Kluijters maakt het lichtkunstwerk

De bewoners van Limmel en Nazareth kozen al in juli 2011 

het lichtkunstwerk van Michiel Kluiters uit om de nieuwe 

tunnel tussen beide buurten te verfraaien. Het viaduct is een 

belangrijk onderdeel van het centrumplan dat Limmel en 

Nazareth aan elkaar gaat verbinden. Afgelopen zomer 

plaatste Michiel een oproep per video aan de bewoners om 

zich met hun vervoermiddelen te melden. Ook ging hij 

samen met Esther Janssen de afgelopen weken beide 

buurten in om mensen met gewone of juist bijzondere 

vervoersmiddelen te zoeken. Esther is in opdracht van de 

gemeente Maastricht betrokken bij meerdere kunstprojec-

ten in Noordoost. 

44 enthousiaste bewoners doen mee in het project

Er worden 44 vervoermiddelen in het lichtkunstproject 

verwerkt, 22 uit Limmel en 22 uit Nazareth. Aan één wand 

worden ze in reliëf weergegeven in speciaal grafisch 

betonpapier, met een huisnummer. In de andere wand 

worden alle 44 adressen met de huisnummers verwerkt. De 

twee wanden worden verlicht met gekleurd licht dat kan 

wisselen van kleur. 

Om   zo veel mogelijk adressen uit de beide buurten te 

verzamelen en zo veel mogelijk verschillende vervoermid-

delen vast te leggen, gingen Michiel en Esther veel straten af 

om mensen aan te spreken of bij hen thuis aan te bellen. 

‘Bewoners waren meteen enthousiast en bijna iedereen die 

we spraken wilde meewerken’, vertellen Esther en Michiel. 

‘Ze vinden het een eer om hun vervoermiddel vereeuwigd te 

zien. Dat kan van alles zijn, van schoenen, skates en steps tot 

een auto, paard, quad, fiets, koets, scootmobiel, rollator en 

kinderwagen. Soms zitten daar emotionele verhalen aan 

vast.’

Vervolg

Fotograaf Bert Janssen heeft van alle vervoermiddelen 

inmiddels foto’s gemaakt. Op basis hiervan maakt Michiel 

mallen die straks door de aannemer in panelen worden 

omgezet. Dit gebeurt naar verwachting begin 2014. Het 

kunstwerk wordt dan geplaatst vlak vóór de opening van het 

viaduct, op zijn vroegst in oktober 2014. Verder zal de school, 

die straks in het nieuwe wijkcentrum bij het viaduct komt, 

een rol gaan spelen bij de aansturing van het licht.

‘ik Doe aLLes 
MeT De 
scooTMoBieL’

De koeTs 
van D’n ouwe
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Servatius heeft besloten om de dertig woningen in het kopblok aan de Generaal Eisenhower-

straat/Generaal Marshallaan te slopen. Deze woningen zijn al grotendeels onbewoond. Op dit 

moment zoekt Servatius nog passende huisvesting voor de laatste reguliere huurders. 

Toezicht

De verwachting is dat begin volgend jaar met de echte sloopwerkzaamheden kan worden 

begonnen. Dit najaar wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Servatius 

probeert het beheer en toezicht zo goed mogelijk te regelen. Zo is het binnenterrein afgesloten 

en alleen toegankelijk voor de nog zittende huurders. Daarnaast is er in de avond en nacht 

extra toezicht door een beveiligingsbedrijf. Uiteraard worden de direct omwonenden tijdig 

geïnformeerd als er werkzaamheden plaatsvinden die mogelijk overlast geven.

Gesloopt en dan? 

Nieuwbouw voor deze locatie wordt in samenhang met de plannen van Avenue2 ontwikkeld 

en zal niet voor 2016 worden gerealiseerd. Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen. 

Heeft u een goed idee voor de tijdelijke invulling? 

Na de sloop krijgt het terrein een tijdelijke invulling. Dit kan eenvoudig door gras in te zaaien, 

maar mogelijk komen er ook ideeën uit de buurt voor een tijdelijk bestemming. Hierin zijn we 

zeker geïnteresseerd. Heeft u een goed idee? Neem dan contact op met Koos Smeets van 

Servatius, bereikbaar via e-mail: k.smeets@servatius.nl of 043-3284300. 

sLoop in 
WyCkeRpOORT

voorTgang 
pLannen 
pOpulIeRWeg 
104
Het pand van voormalig Café de Koul staat 

al geruime tijd leeg. Servatius heeft het 

pand proberen te verkopen, maar dit lukte 

niet meteen. In 2012 werd aangegeven dat 

voor het einde van dat jaar gestart zou 

worden met de procedure voor sloop. Dit is 

echter niet gebeurd.

Waarom niet slopen?

Na uitgebreid onderzoek door deskundigen 

is Servatius tot een ander inzicht gekomen. 

Sloop is serieus overwogen, maar hierbij 

komen echter wel een aantal problemen 

kijken. De naastgelegen woning moet dan 

worden gestut, ook dient de kopgevel van 

dit pand afgedekt te worden. Naar 

verwachting zal dit voor langere tijd het 

geval zijn. Er is niet veel animo te verwach-

ten voor nieuwbouw op deze kavel, 

Servatius is dit ook niet van plan. Dan 

ontstaat door sloop een onbebouwd veldje 

midden in de wijk, dat zal uitnodigen tot 

ongewenst gebruik en het dumpen van vuil. 

Een situatie die niet wenselijk is. 

Tweede poging tot verkoop

Servatius heeft het pand nog altijd te koop 

staan op de website: www.servatius.nl/bog. 

Er wordt nu een laatste poging tot verkoop 

ondernomen. Het voormalig café wordt 

gerichter en bij een breder publiek onder de 

aandacht gebracht, met vooral promotie tot 

verbouwen tot woonhuis. Geprobeerd 

wordt een particulier of kleine ondernemer 

te interesseren voor het gebouw. De horeca- 

bestemming is inmiddels vervallen. Als ook 

deze poging geen resultaat oplevert, wordt 

alsnog sloop overwogen. Wat betreft het 

braakliggend terrein dat dan zou ontstaat 

wil Servatius graag tot een tijdelijke 

invulling komen in overleg met de buurt. 

Meer informatie

Recent hebben er opschoonwerkzaamhe-

den plaats gevonden rond het pand. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen 

met Koos Smeets van Servatius, bereikbaar 

via e-mail: k.smeets@servatius.nl of 

043-3284300.

TIllySTRAAT en oMgeving
de gemeente is Servatius nu begonnen met 

het opstellen van een visie voor dit gebied. 

De verwachting is dat we vlak na de 

jaarwisseling de buurt hierover kunnen 

sTraaTBeeLD 
NAzAReTH
Bouwen en verbouwen

In 2012 heeft Woonpunt 6 nieuwe patiowo-

ningen gebouwd in de Kasteel Cartiels-

straat. Op dit moment is Woonpunt bezig 

met het ombouwen van 31 gezinswoningen 

tot 13 ruime eengezinswoningen in de 

Kasteel Petersheimstraat. Vervolgens wordt 

in het voorjaar van 2014 gestart met groot 

onderhoud aan overige woningen in deze 

omgeving. 

Sloop voor parkeervoorzieningen

In Nazareth zijn verschillende tussenlig-

gende huizen geselecteerd voor sloop. Alle 

geselecteerde woningen zijn inmiddels leeg 

of tijdelijk verhuurd. Het slopen gaat 

stapsgewijs van start begin 2014. Er worden 

nieuwe parkeervoorzieningen gecreëerd op 

de plekken van gesloopte woningen.  Het 

zijn de zogenaamde ‘parkeerkoffers’.  Als 

resultaat staan er straks minder auto’s  

langs de weg geparkeerd. Gemeente 

Maastricht zal vervolgens de infrastructuur 

en de groenvoorziening aanpassen. 

Het gebied rondom de Tillystraat, Stadhou-

derstaat en Mondragonstraat in Wittevrou-

wenveld is in 2010 aangewezen als 

herstructureringsgebied in het kader van 

het WOP Noordoost. Voor 94 woningen is 

een sloopbesluit genomen. 

Planning

De herhuisvesting in dit gebied verloopt 

voorspoedig, er wonen nog ongeveer 

twintig huurders met een vaste huurover-

eenkomst. De overige woningen worden 

bewoond door huurders met een tijdelijke 

huurovereenkomst. Het toewijzen van de 

woningen doet Servatius kritisch en 

selectief om zodoende huurders te vinden 

die de woning en woonomgeving ondanks 

de tijdelijkheid zo goed mogelijk willen 

onderhouden. Planvorming heeft enige tijd 

op een laag pitje gestaan door alle onzeker- 

heid rondom het woonbeleid. In overleg met 

informeren. De uitvoering van het plan zal 

pas na 2015 plaatsvinden. De planning is 

mede afhankelijk van de participatie- en 

bestemmingsplanprocedures.

bOuWbeRICHTeN

Leegstaande woningen in Nazareth zijn, in 

afwachting van sloop verfraaid met kunst. 

Misschien dat u de kunstwerken herkent? Het zijn 

dezelfde panelen die bevestigd waren aan de 

bouwhekken van het terrein waar destijds de kerk 

van Nazareth gesloopt werd.
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HeT DRugSMelDpuNT

worDT er Bij u in De sTraaT openLijk geHanDeLD Door 

Drugsrunners, HeefT u signaLen DaT er in uw BuurT een 

Hennepkwekerij is of ervaarT u anDere Drugs gereLaTeerDe 

overLasT? MeLD HeT Dan Bij HeT DrugsMeLDpunT. u BenT De 

ogen en oren van De sTaD! DaT kan (via De weBsiTe) ook 

anonieM. MeLDen kan via TeLefoonnuMMer (043) 350 51 11 

of via inTerneT: www.MaasTricHT.nL/Drugs. op Die weBsiTe 

sTaaT ook Meer infor MaTie over Hoe HeT DrugsMeLDpunT 

precies werkT.

A2 tjes
2013 loopt stilaan op zijn einde. Het was een jaar 
waarin heel wat grote klussen stonden gepland. 
Het plaatsen van een verkeersbrug bij de  
Scharnerweg en de Voltastraat, de sloop van een 
deel van de flats aan de Pres. Rooseveltlaan, de 
start van de tunnelbouwtrein en het uittrillen van 
damwanden bij Europaplein en Geusselt. In de 
laatste maanden van het jaar staat nog de ombouw 
van kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg gepland. 
Ook deze werkzaamheden zullen een behoorlijk 
impact hebben op de omgeving en de weggebruiker.

Website

Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden en de 

hinder die ermee gepaard gaat op www.a2maastricht.nl. 

Voortgangsberichten A2 Maastricht

Wilt u wekelijks geïnformeerd worden? Abonneer u dan 

op het digitale voortgangsbericht A2 Maastricht. Ga naar 

www.a2maastricht.nl > Meer weten > Voortgangsberich-

ten. Afhankelijk van actualiteiten ontvangt u actuele 

informatie over werkzaamheden per e-mail.

A2 Actueel 

Kijk iedere zondagavond naar A2 Actueel op L1. Na het 

L1NWS krijgt u informatie over de werkzaamheden en de 

brede verhalen rond A2 Maastricht. Of lees de A2-pagina in 

De Ster. 

Twitter

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Volg ons op 

Twitter! @A2_Maastricht.

Kom op bezoek 

Het Informatiecentrum A2 Maastricht ligt in het stadion de 

Geusselt, ingang tussen Wok en McDonald’s. U bent van 

harte welkom: elke dinsdag en woensdag tussen 10.00 

en 16.00 uur of elke eerste dinsdag van de 

maand tot 20.00 uur. 

Vragen, meldingen of klachten?

Bel dan de Servicelijn Maastricht Oost via telefoonnum-

mer 043 - 350 71 50 of stuur een e-mail naar 

servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.

BeDrijven en 
organisaTies 
gezOCHT... 
... die een bijdrage willen leveren aan een buurttuin. Alle 

soorten bijdragen zijn van harte welkom, zoals: materialen 

om de tuin te bewerken, sponsorgeld voor beplanting, 

menskracht voor onderhoud, etc. 

Waar?

In de Kasteel Cartielsstraat ligt een stukje braakliggend 

terrein van 25 x 35 meter waar pas over enkele jaren een 

parkeerplaats wordt gerealiseerd. De grond kan in de 

tussentijd gebruikt worden door de buurt als bloemen- en/of 

moestuin. 

Eerste stappen

Afgelopen zomer zijn de eerste stappen ondernomen tot de 

aanleg van een tuin. Leerlingen van basisschool ’t Spoor en 

het United World College, verwijderden stenen en puin. 

Vervolgens is een smalle strook beplant met bloemen. De 

tuin is echter nog lang niet af! Zonder de hulp van sponsors 

gaat dit ook niet lukken.

Wat krijgt u ervoor terug?

Als dank voor uw sponsoring wordt een afgebakend deel van 

de tuin naar uw bedrijf vernoemd en komt er een naambord-

je in te staan. 

OpROep
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COlOFON

Deze wijkinfokrant is een gezamen-

lijke uitgave van de gemeente 

Maastricht, Servatius en Woonpunt.

De krant wordt huisaanhuis bezorgd 

in Limmel, Nazareth, Wittevrouwen-

veld en Wyckerpoort. 

Redactie: werkgroep Communicatie, 

Kranscommunicatie 

Fotografie: Philip Driessen,  

Bert Janssen, gemeente Maastricht

Vormgeving: Zuiderlicht

Druk: Drukkerij Walters, Maastricht

Oplage: 7.000 exemplaren 

Voor vragen kunt u contact opnemen 

met Arianne Kuijt

tel. 06 - 207 460 96

a.kuijt@servatius.nl 

Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Elke week komt de Chinese kerk gemeenschap van ZuidLimburg samen in Wycker

poort, in de Letterdoes. Ongeveer 45 volwassenen en 15 kinderen wonen daar op 

zondag ochtend een evangelischchristelijke dienst bij. Laifong Man is voorzitter van 

de Chinese kerk in ZuidLimburg. Ze vertelt graag meer over deze, voor velen wat 

onbekende, kerkgemeenschap.

dienst houden voor onze gemeenschap, als 

gastpredikant. Dit is met name prettig voor 

de tweede en derde generatie, die het 

Mandarijn niet meer zo goed kan volgen.”

Sterke groei

De Chinese kerk kent een snelle groei. Zo’n 

35 jaar geleden ontstond in Eindhoven de 

moederkerk, opgericht door Chinese vak- 

mensen met een technische achtergrond, 

die in die regio werk vonden. De Zuid-Lim-

burgse afdeling begon in 2004, met één 

familie die bijbelstudies vanuit huis 

organiseerde. Negen jaar later zijn er goed - 

bezochte diensten in Maastricht en in 

Heerlen. Op die laatste locatie worden de 

diensten overigens op maandag gehouden, 

omdat de mensen die in de horeca werken 

op zondag vaak geen tijd hebben. De kerk 

groeit nog steeds verder. Laifong Man 

vertelt: “Sinds september huren we een 

eigen lokaal in de Letterdoes. Er zijn 

plannen voor een jeugdgroep en een 

gebedsgroep. Het Old Hickoryplein is voor 

ons ideaal, omdat het makkelijk bereikbaar 

is, zowel met de auto als met het openbaar 

vervoer.”

Meer informatie

De diensten vinden elke zondag plaats in de 

Letterdoes, van 10.30 tot 12.00 uur. Elke 

tweede zondag van de maand is deze dienst 

in het Nederlands. U bent bij elke dienst van 

harte welkom. Kijk voor meer informatie op 

www.chinesechurch.nl.

aLLe MeDe werkers van  
De wijkaanpak MaasTricHT 
noorDoosT wensen u  
FIJNe FeeSTDAgeN 
eN eeN gezOND eN 
MOOI 2014!

Oost en West

Het christelijke Chinese geloof heeft zijn 

wortels in Engeland en Amerika. Via Hong - 

Kong verspreidde het zich over China, om 

met de emigratie naar Europa weer naar 

het westen terug te keren. De sfeer in de 

kerk is dan ook meer Westers dan Chinees. 

De taal van de dienst is meestal Chinees. 

“Mandarijn, om precies te zijn”, vertelt 

Laifong, “vroeger was dit Kantonees, maar 

tegenwoordig zijn er meer mensen die 

Mandarijn goed verstaan. We hebben goede 

banden met de gereformeerd vrijgemaakte 

kerk in Maastricht. De dominee van deze 

kerk komt regelmatig een Nederlandstalige 

Tel. 14043

www.maastricht.nl

Tel. 043 - 387 38 38

www.woonpunt.nl

Tel. 043 - 328 43 00

www.servatius.nl

Op zoek naar een ruimte? 

Er zijn nog ruimtes beschikbaar in De 

Letterdoes (Old Hickory plein 100). Denk 

aan een activiteitenruimte, een 

sportzaal en een (klas)lokaal. Naast de 

vaste gebruikers onder andere  basis-

scholen, peuterspeelzalen en kinder-

opvang staan de ruimtes ter beschikking 

aan de wijkbewoners. Tegen aantrekke-

lijke prijzen kunt u een ruimte huren, 

bijvoorbeeld voor een sportactiviteit, 

een kaart- of kienavondje of om te 

repeteren met uw vereniging.

Heeft u interesse? 

Neem dan contact op met Marianne 

Meessen, beheerder maatschappelijk 

onroerend goed Servatius. Tel.: 043-32 

84 827. Of kijk op www.servatius.nl

gelOOF

eLke zonDagocHTenD in De LeTTerDoes 
CHINeSe keRkDIeNST IN WyCkeRpOORT


