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OP NAAR DE FINISH…

De plannen voor Maastricht Noordoost naderen lang-

zaam aan de finish. Een intensieve periode ligt achter 

ons en een kansrijke tijd ligt voor ons. Een intensieve 

periode omdat er de afgelopen tijd met  buurtbewoners, 

woningcorporaties en gemeente hard is gewerkt aan 

het fijnslijpen van de twee wijkontwikkelingsplannen 

voor Maastricht Noordoost. Een woord van dank is op 

zijn plaats aan al die mensen die hieraan een steentje 

hebben bijgedragen.

Eind vorig jaar heeft u de eerste plannen al kunnen 

zien en uw mening kunnen geven. De plannen zijn nu 

aangescherpt en verder uitgewerkt met wensen vanuit 

de wijken, dit mede op basis van de alternatieve ideeën 

naar aanleiding van het burgerinitiatief. Zo is bijvoor-

beeld een hele fundamentele wijziging ten opzichte 

van de eerdere plannen dat er van grootschalige sloop 

in Nazareth noord geen sprake meer is. In plaats van 

circa 300 woningen te slopen worden daar nu 200 

woningen gerenoveerd. Het resterende deel, ongeveer 

100 woningen, wordt de komende jaren via een gelei-

delijk en natuurlijk proces en op basis van vrijwillige 

verhuizing gesloopt, waardoor er meer ruimte tussen 

de woningen zal ontstaan. 

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit zal  

nemen over de plannen kunt u uw mening geven 

tijdens de consultatiemarkt op 14 november. 

Ik heb vertrouwen in de plannen die nu voorliggen. 

En ik hoop dat u dat vertrouwen met mij kunt delen. 

Twee wijkontwikkelingsplannen met nieuwe kansen 

en mogelijkheden voor de leefbaarheid van Maastricht 

Noordoost.

Ik nodig u van harte uit om de consultatiemarkt te 

bezoeken en ben benieuwd naar uw mening.

Laten we samen blijven werken aan een prachtige 

toekomst voor Maastricht Noordoost.

Wim Hazeu

Wethouder

COLUMN

Er staat een nieuwe consultatieperiode voor de deur. 

Vorig jaar is er ook zo’n ronde geweest, waarin u uw 

mening kon geven en ideeën kon inbrengen over de 

plannen die er voor uw buurt lagen. Deze plannen zijn 

naar aanleiding van uw inbreng en overleg met diverse 

partijen aangepast, en worden nu opnieuw gepresen-

teerd. Dit onder de naam WOP, Wijk Ontwikkelings 

Plan. En ook nu weer de vraag om uw mening, voordat 

de plannen in januari 2010 naar de gemeenteraad gaan. 

Zaterdag 14 november Informatiemarkt

Op zaterdag 14 november vinden er twee informatiemarkten 

plaats voor alle bewoners van Noordoost en verdere 

belangstellenden. De markt voor Limmel en Nazareth wordt 

gehouden van 10.00 tot 14.00 uur in het gloednieuwe 

buurtcentrum Nazareth aan het  Miradorplein. Voor 

Wittevrouwenveld en Wyckerpoort is de markt van 15.00 tot 

19.00 uur in het Trefcentrum aan de Edisonstraat. 

Informatie over wonen en woonomgeving 

Er zijn stands te bezoeken over allerlei projecten. Ook is het 

nieuwe Wijkontwikkelingsplan in te zien, en kunt u vragen 

stellen en in gesprek gaan met medewerkers van de deel-

nemende organisaties. Wat gebeurt er op het gebied van 

wonen bijvoorbeeld? U krijgt informatie over nieuwbouw-

WEER BELANGRIJK MOMENT! 

>>

AGENDA

13 NOVEMBER  

Uitzending W2NL op TV Maastricht

13-14-15 NOVEMBER  

Openingsweekend buurt centrum Nazareth

14 NOVEMBER  

Consultatiemarkten: 

WOP Nazareth / Limmel - van 10.00 tot 14.00 uur  

in het buurtcentrum Nazareth

WOP Wittevrouwenveld /  Wyckerpoort - van 15.00 

tot 19.00 uur in het Trefcentrum Wittevrouwenveld

14-28 NOVEMBER  

Consultatieperiode WOP

27 NOVEMBER  

Opening kamers met kansen - Maris Stella

13 DECEMBER  

Blackgospel Wittevrouwenveld

19 JANUARI 

Voorstellen WOP in gemeenteraad

WINT U DE 
BALLONVAART?

KIJK OP 
PAGINA 7!
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plannen, renovatieplannen, sloop en 

herhuisvesting. Waar en wanneer dat op 

de planning staat en welke regelingen er 

zijn voor betrokken bewoners (zoals een 

sociaal plan van de corporaties). Aan de 

markten doen verschillende instanties mee: 

gemeente Maastricht, Servatius, Woonpunt, 

buurtplatforms en burgerinitiatief Nazareth, 

Avenue 2 in samenwerking met project-

bureau A2, Trajekt, politie en scholen. 

Ook is er aandacht voor de veiligheid in 

buurten en voor de Landgoederenzone / 

Geusseltpark, de A2-ondertunneling, de 

participatie en betrokkenheid vanuit de 

buurten, werkgelegenheid en -toeleiding / 

schuldhulpverlening, en wat er in Noordoost 

gebeurt voor de jeugd: bewegen in de buurt, 

Wiekentschool, Kamers met kansen, Pimp 

my Block, Mojo bus, wijkambassadeurs en 

Kunstketel. We hopen dat u komt! 

 

Nieuw WOP

Op 14 november kunt u het nieuwe Wijk -

ontwikkelingsplan (WOP) inzien. Er is een 

WOP voor Limmel en Nazareth en een WOP 

voor Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. In het 

WOP van 2008, is een aantal zaken veranderd. 

Tijdens de infomarkten ligt het nieuwe WOP 

voor u klaar, maar hieronder zetten we alvast 

op een rij welke belangrijke veranderingen 

in het nieuwe plan te vinden zijn.

NAZARETH

- Direct ten noorden van Nazareth komt  

De Groene Loper met een nieuwe fiets-  

en voetgangersbrug over de A2 naar het 

Geusseltpark. 

- Het gebied van Nazareth Noord en 

Midden (zie arcering op Visiekaart) wordt 

verdund door geleidelijke sloop van ca. 

120 gezinswoningen. Dit zijn ruim 200 

woningen minder dan het WOP 2008 en 

betekent een aanpassing van de 

veranderingsstrategie om tot het 

gewenste groene woonmilieu te komen.

- De sloop van de 120 woningen in 

Nazareth Noord en Midden gebeurt 

puntsgewijs bij woningen die in de 

periode 2010-2020 vrijkomen. 

- De overgebleven gezinswoningen in het 

gebied worden verbeterd (met name de 

buitenschil) en verkocht. De zittende 

bewoners hebben hierbij voorrang.  

- Aanvullend worden in Nazareth Midden  

de 30 duplexwoningen in de Kasteel 

Petersheimstraat “samen gevoegd” tot  

15 ruime gezins woningen. 

- De aanpak van Nazareth Noord en 

Midden wordt vastgelegd in een nadere 

uitwerking van het WOP die naar 

verwachting in het voorjaar van 2010 

gereed is incl. fasering en de manier 

waarop het sociaal plan wordt toegepast. 

- In Nazareth Zuid is een nieuw groen 

buurtplein gepland op de Rijdamlocatie.

- De A2 schuift ter hoogte van de Kasteel 

Hillenraadweg een stukje op richting 

Geusseltpark.  

- Er komen twee nieuwe verbindingen met 

Wyckerpoort onder de Viaductweg door 

via de Meerssenerweg en via de Kasteel 

Hillenraadweg naar de nieuwe groene 

Avenue (bovenop de A2-tunnel). 

LEES DE WOP EN REAGEER!

U kunt tot en met 28 november schriftelijk reageren op de twee WOP’s. Kijk op pagina 8 voor meer 

informatie. Alle (schriftelijke) reacties worden verzameld. Een samenvatting van alle reacties, mét 

een antwoord van het college van B&W, vormt een onderdeel van het raadsstuk dat in januari 2010 

aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

SAMEN STERK

MARCEL VAN DIJK
LIMMEL

- Voor het nieuwe centrum komt andere 

(woon)bebouwing op de hoek Populier-

weg/ Balijeweg en verdwijnen 2 woningen 

in het midden van de Tiberiasstraat. 

- Herinrichting van het gebied ten noorden 

van de Bethlehemweg, met een nieuw 

wijkpark behorend bij het nieuwe 

centrum, een nieuwe toekomst voor 

Kasteel Jeruzalem en Hoeve Rome, nieuwe 

fiets-/wandelroutes en beekherstel/

natuurontwikkeling rond De Kanjel. 

- Nieuwe studentenhuisvesting buiten de 

kern van Limmel.

- Ten opzichte van het WOP 2008 worden 

ca. 50 woningen (o.a. Balijeweg) meer  

gerenoveerd. 

WITTEVROUWENVELD

- Het noordelijk deel van de Burg. Bauduin-

straat maakt plaats voor alzijdige 

woonblokken en een nieuwe groenzone 

die de Groene Avenue en de Burgemees-

tersbuurt met elkaar verbinden. 

- Ten opzichte van het WOP 2008 worden 

o.a. in de Burgemeestersbuurt ca. 70 

woningen meer gerenoveerd. 

- De 22 woningen in het “vierkant” aan de 

westzijde van de Burg. van Oppenstraat  

worden nu niet gesloopt. Na 2020 wordt 

de situatie opnieuw bezien. 

- De woningen aan de oostzijde van de Burg. 

van Oppenstraat/ hoek Burg. Pijlsstraat 

worden niet gesloopt maar gerenoveerd. 

- In Wittevrouwenveld Oost (omgeving 

Tillystraat/ Stadhouderstraat/ 

Mondragon straat) worden per saldo 9 

woningen meer gesloopt. Naast een 

verbrede groene Stadhouder- en 

Tillystraat, ontstaat hier een nieuw 

woonblok met binnenterrein.  

WYCKERPOORT

- De Generaal Eisenhowerstraat maakt 

plaats voor alzijdige woonblokken die de 

nieuwe Groene Avenue verbinden met het 

groenplein aan de Generaal Hodgesstraat. 

- In de studie naar de Openbaar Vervoers-as 

voor Maastricht Oost wordt handhaving 

van de Scharnertunnel als reële optie in 

beschouwing genomen.

- Een goede verbinding voor fietsers en 

wandelaars met de binnenstad, met 

vernieuwing van de huidige pasarelle als 

reële optie.

- Herinrichting van het “Koningspark” 

(Koningsplein/ Oranjeplein) waarbij het 

lokale autoverkeer op de nieuwe groene 

Avenue parallel in twee richtingen blijft 

rijden.

- Eenrichtingsverkeer op de Noormannen-

singel van zuid naar noord en aanpassing 

kruispunt Noormannensingel - Prof. 

Nypelsstraat.  

- Afsluiting spoorwegovergang Duitse 

Poort voor autoverkeer vóór aanleg van 

de nieuwe “auto-oversteek” Adelbert van 

Scharnlaan/ Heerderweg (tegengaan 

sluipverkeer).  

- Handhaving van de zuidwand van het Old 

Hickoryplein in de eerste 10 jaar. Voor dit 

complex en het achtergelegen MOSA-

terrein wordt gezocht naar een passende 

functie voor 10 jaar. Na 2020 wordt de 

situatie opnieuw bezien. 

- Langs de Profesor Cobbenhagenstraat 

worden meer woningen gerenoveerd.  

Voor alle buurten geldt dat er in de WOP’s 

2009 concrete maatregelen op sociaal 

gebied zijn uitgewerkt en duidelijke 

spelregels staan over herhuisvesting.    

Deze krant staat flink gevuld met WOP, omdat er een 

nieuwe consultatieperiode voor de deur staat. Een 

belangrijk moment! De man die alles weet van de WOP 

is Marcel van Dijk. We stellen hem een paar vragen.

Alles bij elkaar laten komen

Iemand die alles weet van het WOP, is Marcel van Dijk, 

projectmanager gebiedsontwikkeling bij de gemeente 

Maastricht. “Ik ben nu veel bezig met Maastricht Noordoost, 

en richt me op een goede samenwerking tussen de vele 

partijen die bij de wijkvernieuwing betrokken zijn. Daar-

naast bewaak ik het gemeentelijk belang. Mijn doel is om de 

krachten voor de wijk te bundelen. Dan heb ik het over  

corporaties, bewoners, maatschappelijke organisaties, 

bedrijven en andere overheden.” Marcel kende het fenomeen 

‘Krachtwijk’, zoals Maastricht Noordoost er een is, al voordat 

het begrip bestond. Hij is geboren in de wijk Ondiep in 

Utrecht. “Dat is nu ook een ‘Krachtwijk’. In Utrecht ben ik 

opgegroeid en heb ik biologie gestudeerd. Daarna heb ik 

diverse banen gehad die te maken hadden met delfstoffen-

winning, milieu en volkshuisvesting. Door de liefde ben ik in 

Maastricht beland. Vanaf 2000 ben ik bij de gemeente 

gestart met de wijkontwikkeling in Maastricht Noordwest 

met plannen voor Malberg en Caberg-Malpertuis. Die 

ervaring komt nu goed van pas bij de krachtwijken in 

Noordoost. Mijn huidige baan is de leukste van de hele 

gemeente, nou ja, voor Marcel van Dijk dan!”. 

Kritisch naar de plannen kijken

In oktober zijn de WOP’s besproken in de kerngroep. Voor beide 

wijken is er een kerngroep die bestaat uit vertegenwoordigers 

van Servatius, Woonpunt, de buurtplatforms en de gemeente. 

Marcel vertelt: “Het was een geanimeerd debat, waarin kritisch 

werd gekeken naar de plannen. Er zijn gevoelige thema’s bij, 

zoals de sloopplannen en het verkeer door de wijk. De kritische 

inbreng vanuit de buurtplatforms en het Burgerinitiatief 

hebben ergens toe geleid. Daarbij hebben de platforms en het 

Burgerinitiatief verschillende alternatieven op tafel gelegd. Ten 

opzichte van 2008 heeft het geleid tot betere WOP’s die nu door 

de stuurgroep zijn vrijgegeven voor consultatie.”

Samen met de buurtbewoners  

Juist de samenwerking en de consultatie zijn belangrijk voor 

Marcel. In het verleden zijn er voorbeelden te vinden waarin 

dit soort grote plannen zonder overleg met buurtbewoners 

werden gepresenteerd. Marcel: “Nee, dat ging niet goed, 

uiteraard niet, zou je nu zeggen. Zo was de eerste versie van 

het BOP (Buurt Ontwikkelings Plan) Malberg zonder inbreng 

van de bewoners en het buurtplatform tot stand gekomen. 

Toen het BOP werd gepresenteerd ervoeren de buurtbewoners 

dat als een overval. Dit is later gerepareerd en Manjefiek 

Malberg is uiteindelijk doorgegaan, maar wel in gewijzigde 

vorm. Het kost een hoop tijd en ergernis en bovendien laat je 

kansen liggen. De bewoners kennen hun wijk immers het 

beste en die ervaring moet je benutten. Dat doen we in 

Maastricht Noordoost vanaf de start en we blijven daarmee 

doorgaan. Hoewel het zeker niet altijd gemakkelijk is, ook 

vanwege de relatie met de landelijke krachtwijken-aanpak 

en het A2-plan.”    

Studiegebieden 

Tijdens de consultatieperiode van 2008 waren er drie 

plannen voor de A2. Marcel: “Vorig jaar was nog niet alles 

duidelijk. In de WOP’s van 2008 hebben we toen enkele 

‘studiegebieden’ benoemd en ons ook gericht op de uitvoe-

ring van korte termijnacties. Nu het A2-plan bekend  

is en de contouren van het nieuwe centrum van Limmel/

Nazareth vorm beginnen te krijgen, kunnen we verder 

kijken. Over drie ‘studiegebieden’ bestaat nu meer  

duidelijkheid. Ten eerste is dat de 2e lijns-bebouwing in 

Wittenvrouwen veld (noordelijk deel Burg. Bauduinstraat) en 

Wyckerpoort-Noord (Generaal Eisenhouwer straat). Hier 

kunnen nu ruimere, alzijdige woonblokken worden gemaakt, 

dat is echt een plus voor de wijk. Ten tweede betreft dat 

Nazareth Zuid. In het WOP 2008 kon voor dit deel van de 

buurt nog niets worden gezegd, met name vanwege het al 

dan niet handhaven van de ‘zaagtandflats’ langs de Kasteel 

Hillenraadweg. Nu duidelijk is dat de flats blijven staan komt 

hier op verzoek van de buurt een nieuw groen buurtplein op 

de Rijdam-locatie. Ten derde is dat de locatie voor het 

NIEUWE WOP, NIEUWE KANSEN 

Het WOP staat voor Wijkontwikkelingsplan, waarin beschreven staat wat er met 

uw wijk de komende tien jaar gaat gebeuren. Er is een WOP voor Limmel/Nazareth 

en een WOP voor Wittevrouwenveld/Wyckerpoort. Vorig jaar heeft u uw mening al 

kunnen geven over deze plannen, en deze zijn nu aangepast. De WOP’s  worden in 

januari 2010 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat de plannen 

tussen 2010 en 2020 uitgevoerd kunnen worden. 

Maar zo ver is het nog niet! Eerst worden de WOP’s aan u, als bewoner, getoond. Alle opmerkingen, 

kritiek en vragen zijn vervolgens welkom, van 14 tot en met 28 november a.s. Hierna kunnen de 

plannen nog aangepast worden, voordat ze naar de gemeenteraad gaan. 

UW MENING TELT WOP? WOP!

Vervolg pagina 1

Zie verder pagina 6
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LIMMEL / NAZARETH
MAASTRICHT 
NOORDOOST

WITTEVROUWEVELD / 
WYCKERPOORT

UITVOERINGSKAART  
WOP 2010-2020
LIMMEL / NAZARETH

 sloop woningen en opstallen  

 reconstructie spoorkruising (viaduct)

 reconstructie (ondergronds brengen) 

hoogspanningslijnen

 transformatie Nazareth Noord en Midden

RUIMTELIJKE  
VISIEKAART WOP’S
NOORDOOST

NOORDOOST IN ÉÉN OOGOPSLAG

UITVOERINGSKAART  
WOP 2010-2020
WITTEVROUWEVELD / 
WYCKERPOORT

 sloop woningen en opstallen   

en relatie tot wijk ontwikkeling

 sloop in relatie tot A2

renovatie

groene loper

vastgoedontwikkeling

parkeeroplossingen

viaduct

rotonde

centrum ontwikkeling

transformatie Nazareth Noord en Midden

herontwikkeling Limmel aan de Maas

ontwikkeling Mosa

ontwikkeling Kanjelzone

mogelijke uitbreiding

groene verbinding langere termijn

fiets- en voetgangersoversteek

verbinding afhankelijk van Trega

1

2

3

4
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A2 tjes
Veel inwoners van Maastricht hebben vragen over 

A2 Maastricht. In dit artikel geven we antwoord op 

enkele veelgehoorde vragen. Kijk voor meer informa-

tie op www.a2maastricht.nl of breng een bezoek aan 

het informatiecentrum aan de President Roosevelt-

laan 101. 

RIJDT HET BOUWVERKEER TIJDENS DE 
AANLEG VAN DE TUNNEL DOOR DE 
WOONWIJKEN? 
Nee. Het werkverkeer en het overige verkeer worden 

helemaal gescheiden. Het bouwverkeer gebruikt de 

voormalige A2 voor de aan- en afvoer van bouwmate-

riaal en komt dus niet door de woonwijken. Het overige 

verkeer rijdt tijdens de bouw over een tijdelijke weg, 

die naast de huidige A2 komt te liggen. Maastricht 

blijft dus bereikbaar. Meer informatie? Kijk op  

www.a2maastricht.nl of www.maastrichtbereikbaar.nl. 

Of vraag een folder over bereikbaarheid aan bij het 

projectbureau A2 Maastricht via 043 - 351 63 51.

HET WINNENDE PLAN IS BEKEND. KAN DE 
UITVOERING NU STARTEN? 
Helaas nog niet. Voordat de schop de grond in kan, 

moeten nog verschillende wettelijke procedures worden 

doorlopen: een tracé/MER-procedure en een bestem-

mingsplanprocedure. Hierover kunt u in de loop van 

2010 nogmaals uw mening geven. De bouw start 

volgens de huidige planning eind 2010.

WANNEER WORDEN DE APPARTEMENTEN 
AAN DE PRESIDENT ROOSEVELTLAAN 
GESLOOPT?
De eerste blokken worden begin 2011 afgebroken. In de 

jaren daarna volgen de andere blokken. Ook aan de Via-

ductweg en de Professor Cobbenhagenstraat verdwijnen 

appartementen. De bewoners zijn onlangs geïnformeerd. 

Voor het totale project moeten zo’n 410 appartementen 

en 171 garages verdwijnen. Daar komen straks ongeveer 

1.100 woningen voor terug. Vragen over de sloop van 

uw woning? Neem contact op met Jean Stoffels van de  

gemeente Maastricht via 043 - 350 46 43.

WAAR KAN IK DE GROENE LOPER  
BEKIJKEN?
In het informatiecentrum aan de President Roosevelt-

laan 101. Hier vindt u onder meer een maquette en 

een film van het plan. U kunt ook een animatie van 

de bouwmethode bekijken. Loop gerust binnen, de 

koffie staat klaar. U bent elke dinsdag en woensdag 

van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom. Wilt u 

liever ’s avonds op bezoek komen? Dat kan elke eer-

ste dinsdag van de maand. Het informatiecentrum is 

dan geopend tot 19.00 uur. Verenigingen, scholen of 

bedrijven kunnen ook buiten de reguliere openings-

tijden in het centrum terecht. Maak dan een afspraak 

met Olga van Oploo van projectbureau A2 Maastricht 

via 043 – 351 63 51.

Actualiteiten? kijk op www.a2maastricht.nl.

WINT U EEN  
BALLONVAART 
BOVEN  

MAASTRICHT  

NOORDOOST?

MAASTRICHT NOORDOOST

T.A.V. ARIANNE KUIJT

ANTWOORDNUMMER 123

6200 WC  MAASTRICHT

Postzegel

niet

nodig

aan de deur komt. Daarom kunt u in de 

wijkservicepunten Limmel/Nazareth 

(Kasteel Schaloenstraat 54) en Wyckerpoort/

Wittevrouwenveld (Voltastraat 50) terecht 

met vragen. 

KOM NAAR HET 
WIJKSERVICEPUNT

ZORGVULDIG INFORMEREN  

VAN DE BEWONERS OVER SLOOP

De plannen zijn steeds duidelijker, 

maar er moet nog een formele  besluit-

vorming plaatsvinden in de gemeente-

raadsvergadering van 19 januari 2010. 

Op basis van de huidige plannen hebben 

we de afgelopen week een aantal 

bewoners geïnformeerd over ons 

voornemen hun woning te slopen. Deze 

bewoners hebben we aan huis bezocht 

en/of ze hebben een brief ontvangen 

met extra informatie. Vorig jaar hebben 

we dit al gedaan bij een andere groep 

huurders. Daar zijn we ook op huis-

bezoek geweest en hebben we een 

brief achtergelaten met informatie. 

In deze brief staat informatie over het 

vervolg na deze aankondiging. Zo zullen we 

als de gemeenteraad op 19 januari 2010 een 

positief besluit neemt over de plannen, 

huisbezoeken gaan brengen bij de bewoners 

die in de eerst fase van sloop wonen. Tijdens 

deze huisbezoeken wordt nadere informatie 

gegeven over woonwensen, het verhuizen, 

de financiële vergoedingen enzovoorts.

Openstelling wijkservicepunten 

Helaas komt het voor dat we bewoners 

meerdere keren niet thuis aantreffen. Ook 

roepen mededelingen over sloop veel vragen 

op, die men niet gelijk bedenkt als iemand 

nieuwe centrum van Limmel en Nazareth (de Hoolhoes-

locatie waar nu het Kringloopcentrum staat). Dankzij een 

gezamenlijke studie weten we nu veel beter hoe dat nieuwe 

centrum er uit gaat zien, met winkels, een brede school, 

nieuwe woningen en een nieuw buurtpark. Goed nieuws is 

dat er een oplossing in zicht is om de hoogspanningskabels 

onder de grond te leggen.”

Huur/koop

Behalve deze drie studiegebieden waar nu meer duidelijk-

heid over is, zijn er nog meer veranderingen ten opzichte van 

2008. Er is een geleidelijke verandering van Nazareth Noord 

en Midden waar door ‘verdunning’, renovatie en verkoop een 

aantrekkelijk groen woonmilieu ontstaat. Ook komt er meer 

renovatie op de Balijeweg (Limmel), Kasteel Petersheim-

straat (Nazareth), de Burgemeestersbuurt (Wittevrouwen-

veld) en de Professor Cobbenhagenstraat (Wyckerpoort).  

“De gewenste verhouding voor beide wijken is 60% huur, 

40% koop. Dat blijft ons streven voor de langere termijn. Voor 

Limmel-Nazareth is de huidige verhouding 80% huur, 20% 

koop. Rond 2020 zal dat verschuiven naar 70%- 30%. In 

Wittevrouwenveld-Wyckerpoort is nu 75% huur en 25% koop. 

Dat verschuift rond 2020 naar 65%-35%. Beide plannen 

leiden dus tot een verschuiving van ongeveer 10 % in de 

goede richting (minder huur en meer koop).” In totaal slopen 

de corporaties in Noordoost ongeveer 450 woningen (200 

minder dan in 2008) en bouwen ca. 380 ruimere woningen 

terug (waarvan 200 koop en 180 huur). 

Herhuisvesting

De herhuisvesting van mensen wiens huis gesloopt gaat 

worden, moet heel zorgvuldig gebeuren. Ook hierover zijn de 

nieuwe WOP’s duidelijk: “De corporaties spannen zich 

maximaal in om mensen een passende en betaalbare woning 

aan te bieden, en als ze dat willen, in dezelfde buurt. Gelijk-

waardig betekent ook dat er in vergelijkbare bestaande 

woningen ongeveer dezelfde huur zal zijn. Het is wel zo, dat als 

mensen kiezen voor nieuwbouw, daar een hoger huurkaartje 

aan hangt, maar daar staat meer comfort tegenover. Dat is de 

vrije keus die iedereen heeft. Onze doelstelling is dat iedereen 

na afloop tevreden is. Daarom kunnen mensen bijvoorbeeld 

ook aangeven dat ze graag naast dezelfde buren willen komen 

wonen, en nemen we uitgebreid de tijd voor dit hele traject.”

OV-as Oost 

Nog zo’n onderwerp waar veel over gesproken wordt, is het 

verkeer. Voor de Openbaar Vervoers (OV)-as Oost werd in het 

WOP 2008 een traject voorgesteld over het spoor door de 

Professor Nypelsstraat in Wyckerpoort. Het buurtplatform 

vindt dat geen goed idee en heeft gepleit voor een OV-as 

Oost door de Scharnertunnel, zodra het knelpunt van de A2 is 

opgelost. “De Scharnertunnel is nu als mogelijkheid in het 

WOP opgenomen. Dit is een reële optie. We blijven hierover 

in gesprek. Halverwege volgend jaar valt de beslissing.” 

Groen en gastronomie

Een erg mooi onderdeel van het nieuwe WOP is het groene 

uitloopgebied ten noorden van de Bethlehemweg, een 

onderdeel van de Landgoederenzone. In 2008 kon men 

Vervolg pagina 3 hierover nog niet veel zeggen, maar inmiddels liggen de 

zaken anders. Marcel: “Nu bekend is dat het gebouw van het 

Kringloopcentrum verdwijnt, en we zicht hebben dat ook de 

hoogspanningskabels ondergronds gaan, hoeven we alleen 

maar een hek weg te halen en dat mooie gebied ligt open. Op 

de Hoolhoeslocatie komt het nieuwe centrum voor Limmel 

en Nazareth, met daarachter een prachtig wijkpark. Het 

herstel van beek de Kanjel, het opknappen van kasteel 

Jeruzalem en het vrijkomen van hoeve Rome, het gaat heel 

mooi worden. Het gebied wordt opengesteld voor voetgangers 

en fietsers. Kasteel Bethlehem wordt gedeeltelijk een hotel 

waar studenten van de Hotelschool praktijkervaring opdoen. 

In samenwerking met de Hotelschool en de Tuinen van 

Maastricht willen we Kasteel Jeruzalem uitstraling geven op 

het gebied van Regionale Gastronomie. In het gebied is ook 

ruimte om regionale gewassen te telen.”    

Agenda en informatie

Het nieuwe WOP beslaat een periode van ongeveer tien jaar, 

tot 2020. De bedoeling is dat de plannen binnen deze tijd 

uitgevoerd worden. Daarnaast loopt de planning van de 

A2-ondertunneling. Deze zou in 2016 klaar moeten zijn. 

Daarna kan begonnen worden met alles dat op de tunnel 

komt, zoals groenvoorzieningen en vastgoedontwikkeling. In 

de WOP’s en op de middenpagina van deze krant staat hoe 

het geheel (A2-plan én wijkvernieuwing) er rond 2025 uit 

ziet. Van 14 t/m 28 november a.s. is er een consultatieperi-

ode, waarin uw mening over al deze plannen gevraagd wordt. 

Hoe u dat kunt doen leest u op pagina 8 van deze krant.    

SURF EERST NAAR 

WWW.MAASTRICHT 

NOORDOOST.NL 

De nieuwe site is in de lucht! Om dit 

heugelijke feit samen met u te vieren 

willen we twee bewoners uit Noordoost 

trakteren op een ballonvaart. Hierbij 

kunt u vanuit de lucht een kijkje nemen 

naar wat er al gerealiseerd is bij u in de 

wijk en krijgt u na het lezen van alle 

plannen een idee hoe het er dadelijk uit 

gaat zien.

Wie wint?

Kijk op de voorzijde van deze krant, daar 

staat uw persoonlijke nummer. Neem 

vervolgens een kijkje op de site en kijk of  

het nummer wat op uw krant staat 

correspondeert met het nummer op de site. 

Als dat zo is bewaart u de krant goed. Op de 

website staat vervolgens wat u moet doen. 

Reageren kan t/m 28 november. Over de 

uitkomst valt niet te twisten. 

Wat kunt u op de site allemaal vinden?

Samen met bewoners, buurtkader en diverse 

partnerorganisaties wordt Maastricht 

Noordoost in de komende jaren, in samen-

hang met de ondertunneling van de A2, 

aangepakt. Doel is Maastricht Noordoost om 

te vormen tot een krachtwijk waar mensen 

volop kansen hebben en met plezier wonen. 

Informatie over de plannen krijgt u onder 

meer via deze Wijkinfokrant Maastricht 

Noordoost die huis aan huis in Noordoost 

wordt verspreid en via buurtbijeenkomsten. 

Sinds kort is alle actuele informatie ook te 

lezen op de nieuwe site, bijvoorbeeld: wat 

houdt de aanpak van Maastricht Noordoost 

in, welke projecten staan er op stapel en 

vooral wat is er al bereikt, wie werken mee 

én een agenda van evenementen. De eerder 

verschenen wijkinfokranten en verslagen 

van buurtbijeenkomst vindt u ook op de site. 
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Deze wijkinfokrant is een gezamen-

lijke uitgave van de gemeente 

Maastricht, Servatius en Woonpunt.

De krant wordt huis-aan-huis 

bezorgd in Limmel, Nazareth, 

Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. 

Redactie: werkgroep Communicatie, 

Kranscommunicatie en Zuiderlicht 

Fotografie: Philip Driessen, Lex Jorna

Vormgeving: Zuiderlicht

Druk: Drukkerij Walters, Maastricht

Oplage: 8.000 exemplaren 

Voor vragen kunt u contact opnemen 

met Arianne Kuijt, tel: (06) 20 74 60 96 

of a.kuijt@servatius.nl

Wij zijn jaren zeer tevreden geweest met 

het Parochiehuis en willen dan ook het 

kerkbestuur bedanken dat zij dit gebouw 

zolang ter beschikking heeft gesteld voor 

het verenigingsleven in Nazareth. Maar het 

Parochiehuis voldeed niet meer als 

buurthuis. Wat blijft zijn de mooie herinne-

ringen tot en met de laatste activiteiten toe.

Vier jaar geleden is er besloten om een 

nieuw buurtcentrum in Nazareth te 

bouwen. Er is een selectie van drie 

architecten geweest en Frencken / Scholl 

architecten kreeg de opdracht. Voor de 

bouw werd bouwonderneming Van den Hof 

aangetrokken die deze opdracht goed heeft 

uitgevoerd. Op 9 december 2008 is een 

stichting opgericht die het buurtcentrum 

Nazareth exploiteert. Het bestuur bestaat 

VAN PAROCHIEHUIS NAAR BUURTCENTRUM NAZARETH

KOM MAAR EENS KIJKEN!
ZATERDAG 14 NOV
vanaf 10.00 tot 14.00 uur voorlichting 

Wijkontwikkelingsplan (WOP) Limmel -  

Nazareth. Toegang gratis. 

Wij willen graag weten wat u van de 

plannen vindt. U kunt uw reactie tot en 

met 28 november bij ons inleveren! 

Snel en on-line

Via het speciale reactieformulier op de site: 

www.maastrichtnoordoost.nl.

Via de infowinkel of met de post

U kunt ook het speciale reactieformulier 

gebruiken of een brief schrijven. Of u knipt dit 

deel van de krant even uit met uw reactie 

erop. Die kunt u inleveren bij de Noordoost 

wijkinfowinkel of gratis sturen naar: 

Maastricht Noordoost

t.a.v. Arianne Kuijt

Antwoordnummer 123

6200 WC  Maastricht

UW MENING TELT! 

IK WIL GRAAG REAGEREN OP DE PLANNEN! 

Naam en achternaam

Straat en huisnummer 

Telefoonnummer

E-mailadres

Mijn reactie is als volgt

uit Jean Bruijnzeels (voorzitter), Ludo 

Rammers (penningmeester), Math. Dupuits 

(secretaris) en Pierre Ekkerink (lid). 

Wethouder Jacques Costongs verrichtte de 

eerste ‘schop’ in de grond op 21 januari 

2009. De oplevering vond plaats op 21 

september waarna de sleutels zijn 

overgedragen aan het bestuur van de 

stichting. Pastoor Backus zegende het 

gebouw op 8 oktober 2009 in. 

Door een kleine vorstperiode is de bouw 

enkele weken vertraagd. De geplande 

opening van 1 oktober is nu verplaatst naar 

het weekend van 13-14-15 november 2009. 

Het buurtcentrum Nazareth is een fris 

modern gebouw geworden en het bestuur is 

ervan overtuigd dat de gezelligheid van het 

Parochiehuis en de gemeenschapsruimten 

ook hier zijn intrede zal doen. Het buurtcen-

trum heeft de beschikking over internet, 

CAI, beamer, geluid enz. Bij de bouw van het 

nieuwe buurtcentrum is ook rekening 

gehouden met de verenigingen van de 

Gemeenschapsruimten aan de Kasteel 

Rivierenstraat. De prijzen zijn betaalbaar 

gebleven net zoals in het oude Parochiehuis 

en de gemeenschapsruimten aan de Kasteel 

Rivierenstraat. Het Parochiehuis zal 

gebruikt blijven worden door de Scouting 

Titus Brandsma maar de gemeenschaps-

ruimten aan de Kasteel Rivierenstraat 

zullen gesloopt worden en plaatsmaken 

voor herstructureren van Nazareth Noord. 

BUURTCENTRUM NAZARETH  

PROFICIAT EN VEEL SUCCES!

ZATERDAGAVOND 14 NOV 
vanaf 20.00 tot 00.30 uur feestavond met 

van de Melodie’s en artiesten o.a. Miriam 

Beckers. Toegang gratis. 

ZONDAGMIDDAG 15 NOV
vanaf 13.00 tot 18.00 uur familiemiddag  

met muziek van Con Gerards en nog een 

verrassing. Toegang gratis.

Op 29 juli 1953 werd een bouwvergun-

ning verkregen voor de Noodkerk en op 

2 oktober 1953 werd de kerk ingewijd 

als Noodkerk. Dat duurde tot de bouw 

van een nieuwe kerk, die werd 

ingezegend op 25 maart 1961. De 

Noodkerk werd vervolgens geschikt 

gemaakt als Parochiehuis en als 

onderkomen voor de Scouting Titus 

Brandsma. Op 12 oktober 2009 werd 

het Parochiehuis gesloten. 


