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Nieuwsflits          6  
Maastricht Noordoost  
 
 
21 april – 4 pagina’s. 
 
 
Onderwerpen in de nieuwsbrief: 

• Uitvoeringsprogramma’s 2011-2012 Limmel/Nazareth & 
Wittevrouwenveld/Wyckerpoort goedgekeurd  

• Terugblik bijeenkomst 24 maart Hoolhoes e.o.  

• Leden Tweede Kamers adopteren wijken  

• Leeuwinnen naar buurtpark Wittevrouwenveld 

• Portiektuinen opgeknapt Dr. Schaepmanstraat  

• Onderdoorgang Meerssenerweg  

• Resto VanHarte 

• Revitalisering Beatrixhaven/ Station Noord  
 

 

 

Uitvoeringsprogramma’s 2011-2012 goedgekeurd!  
Er zijn twee uitvoeringsprogramma’s, één voor Wittevrouwenveld/Wyckerpoort en één voor 

Limmel/Nazareth. In de uitvoeringsprogramma’s staan vermeld welke projecten en activiteiten in 2011 en 

2012 (verder) uitgevoerd worden ten behoeve van de sociale versterking en ruimtelijke vernieuwing.  

Met de vaststelling van de programma’s bevestigen de gemeente en de corporaties (Woonpunt en 

Servatius) dat de herstructurering van Noordoost wordt voortgezet.  

Financiën  

Het aan de uitvoeringsprogramma’s gekoppelde financiële kader is voor 2011 definitief en krijgt voor 2012 

een definitief besluit bij vaststelling van de begroting 2012 door de corporaties, eind dit jaar. Verder zijn 

voorwaarden dat het nieuwe station Maastricht Noord wordt gebouwd en dat de laatste cofinanciering voor 

de centrumontwikkeling Limmel/Nazareth in 2011 voor elkaar komt.  

Informatie 

De uitvoeringsprogramma’s zijn te downloaden op www.maastrichtnoordoost.nl. Ook liggen er exemplaren in 

het wijkservicepunt Wittevrouwenveld/Wyckerpoort (Voltastraat 50) en vanaf wo.27 april in het 

wijkservicepunt Limmel/Nazareth (Kast. Schaloenstraat).  Of email naar info@maastrichtnoordoost.nl en een 

exemplaar wordt u toegestuurd.  
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Terugblik bijeenkomst Hoolhoes e.o.  
 
Op donderdagavond 24 maart bogen zo’n tachtig bewoners uit de buurten Limmel en Nazareth zich over het 

concept-masterplan voor het nieuwe 

wijkcentrum op de ‘Hoolhoeslocatie’ en de 

aangrenzende Kanjelzone. 

Tijdens de bijeenkomst in Kasteel Bethlehem 

kwam een groot aantal thema’s aan bod, zoals 

wonen, winkels, Hoeve Rome, Kasteel 

Jeruzalem, verkeer en parkeren. De bewoners 

bespraken met professionals van onder meer 

de gemeente, scholen en woningcorporaties 

hoe deze onderdelen in het plan straks het 

best kunnen worden uitgewerkt. Dat leverde 

veel bruikbare voorstellen op.  

De inbreng van de bewoners wordt nu 

meegenomen bij de verdere uitwerking van het 

masterplan. Dit is volgens planning nog voor de zomer gereed. Daarna wordt het definitieve masterplan aan 

de buurt gepresenteerd.  

 

Op de website www.maastrichtnoordoost.nl is het verslag van de avond terug te vinden.  

 

 

Leden van Tweede Kamer adopteren wijken 
In dit project adopteren Tweede Kamerleden een wijk waardoor zij meer 

kennis krijgen over de situatie in die wijk, meer contact met bewoners en 

eerlijke indrukken over de vorderingen van het wijkenbeleid. Bewoners krijgen 

de mogelijkheid om de hulp in te roepen van iemand die beschikt over kennis, 

een netwerk en publiciteitswaarde.  

 

Frans Timmermans (lid Tweede Kamer voor de PVDA) heeft de wijk 

Wittevrouwenveld en Wyckerpoort geadopteerd.  

 

De LSA (landelijk samenwerkingsverband aandachtswijken) geeft informatie 

over dit project op haar site:  

www.lsabewoners.nl/projecten/wijkadoptie-kamerleden.  

 

 

 

 

Buurtpark Wittevrouwenveld - De leeuwinnen komen!  
In de week van 6 juni wordt het kunstwerk, de leeuwinnen van Wittevrouwenveld, geplaatst in het buurtpark 

van Wittevrouwenveld. Het wordt een prachtige happening: kunstwerken van duizenden kilo's zwaar die met 

kranen in het park geplaatst worden! De leeuwinnen nodigen uit tot spelen, aaien, zitten én ze gaan een 

oogje in het zeil houden.  

Buurtparkfeestje  

Buiten wat afwerkingspunten is het buurtpark in Wittevrouwenveld dan helemaal “af”. Er wordt nog een grote 

boom geplant, ter vervanging van de grote boom die bij de bouw van het Trefcentrum weg moest.  
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Dus: tijd voor een buurtparkfeest en de officiële opening. Deze opening gaat vóór zomervakantie 2011 

plaatsvinden. Een voorbereidingsgroep bereidt een mooie middag in het buurtpark voor. De openingsdatum 

wordt snel bekend gemaakt. 

 

Tijdelijke verplaatsing speeltoestellen 

De speeltoestellen van het buurtpark zijn onlangs tijdelijk (voor de duur van een jaar, tot maart 2012) naar 

een andere locatie in het buurtpark verplaatst. Dit moest gebeuren omdat er een tijdelijk stroomhuisje (in 

verband met de A2-werkzaamheden) wordt gebouwd in de buurt van de locatie waar de speeltoestellen 

stonden. Dit tijdelijke stroomhuisje wordt vóór maart 2012 weer verwijderd. Dan gaan de speeltoestellen 

weer terug naar de oude locatie, midden in het buurtpark.  

 

Meer info: Elise Oosterbaan, gemeente Maastricht. T. (043) 3504216,  

E. elise.oosterbaan@maastricht.nl  

 

 

 

Portiektuinen Dr. Schaepmansstraat 
Woonpunt laat in samenspraak met de bewoners collectieve portiektuinen aanleggen door de MTB.  Als 

alternatief voor het eerste – te dure - ontwerp komt er een groot terras en een pad naar het nieuwe hekwerk. 

Woonpunt zorgt voor de aanleg van een eenvoudige, gezellige tuin, waar de bewoners van kunnen genieten 

zonder dat ze erin hoeven te werken. De meeste huurders zien dat wel zitten. De voortuintjes kunnen in dit 

tuinenproject niet worden aangepakt, daar is geen geld meer voor. Maar wie weet raken de bewoners wel 

erg enthousiast en maken ze er zelf weer wat moois van. 

 

Meer informatie : Denise Maas, Woonpunt, M. (06) 54217767, E. d.maas@woonpunt.nl 

 

 

 

Onderdoorgang spoorlijn Limmel-Nazareth 
Onder de spoorlijnen ter hoogte van de Balijeweg/Kasteel Verduijnenstraat wordt een onderdoorgang 

gebouwd, ter vervanging van de bestaande spoorwegovergang. Op de Meerssenerweg komt een rotonde. 

De werkzaamheden hiervoor zijn van start gegaan. De taxussen in de groenstrook tussen de spoorlijn, de 

Kasteel Verduijnenstraat en Meerssenerweg zijn verplant en worden herplant op andere locaties in de wijk: 

aan de noordzijde van het Kemenadeplein en de oostzijde van het Miradorplein. Ook is een aantal bomen op 

het Kemenadeplein nabij de verkeerslichten verplant. Het gaat om de bomen die voor de aanleg van de 

rotonde in de weg stonden.  

Voor de bouw van de onderdoorgang moeten ook nog de gasleidingen die in de weg liggen verlegd worden. 

De gasleiding van de Nederlandse Gasunie is daarbij het belangrijkste obstakel. Vanaf week 17 (maandag 

25 april) worden de Kasteel Verduijnenstraat en de Kasteel Liebeekstraat afgesloten voor alle doorgaande 

verkeer en wordt de sleuf gemaakt en de leiding gelegd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 4 tot 

5 weken duren. Tijdens deze werkzaamheden is hier geen doorgaand verkeer mogelijk. Het 

(vracht)autoverkeer wordt omgeleid via de Viaductweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel van de trottoirs 

gebruik maken.  

 

Meer informatie : Hans Thewissen, gemeente Maastricht, T. (043) 350 50 50, E. 

Hans.thewissen@maastricht.nl  
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Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar:  
zeg het voort, zeg het voort …   
 

Resto VanHarte biedt lekkere maaltijden voor ieder die zin heeft. Bij Resto VanHarte kun je samen genieten 

van betaalbare, lekkere maaltijden, stimulerende evenementen, goede 

gesprekken, lekkere luister- of dansmuziek en het ontmoeten van gezellige 

mensen. De gasten zijn jong en oud, gepensioneerd, werkend of 

studerend.  

 

Openingstijden en éénjarig bestaan op 1 juni as.  

Resto VanHarte is open op woensdag en vrijdag in het Trefcentrum 

Wittevrouwenveld vanaf 17.00 uur. De verse 3-gangen maaltijd wordt om 

17.30 uur geserveerd aan mooi gedekte tafels door vriendelijke vrijwilligers. De kosten zijn € 6,00 (€ 3,00 

voor minima/studenten). Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting.  

 

Reserveren via het gratis nummer 0800-0151 (9.00-12.30 uur) vanaf 4 weken tevoren tot 12.30 uur op dag 

zelf. Voor meer informatie en programma: www.restovanharte.nl. Noteer alvast: feest op woensdag 1 juni 

2011 vanwege het 1 jarig bestaan! 

 

Verzoek: maak Resto VanHarte zo breed mogelijk bekend.  

De nieuwe Restomanager Maastricht is Sonja Berkes, s.berkes@restovanharte.nl.  

 

 

 
 
Revitalisering Beatrixhaven / station Noord 
Op 20 april was er een informatiebijeenkomst over de ‘revitalisering van de Beatrixhaven’. De bijeenkomst is 

bezocht door ondernemers van de Beatrixhaven, buurtkader en omwonenden. De revitalisering houdt o.a. in: 

herstructurering en kwaliteitsverbetering van het bedrijfsterrein, en versterken van de bereikbaarheid 

(transport over water, spoor en weg). Er komt een rechtstreekse afslag van de A2/A79 naar het 

bedrijventerrein. In de omgeving van de Beatrixhaven (ten noorden van Limmel) komt een lightrailhalte 

(station Noord) met P&R-terrein. De voorbereidende werkzaamheden voor station Noord zijn van start 

gegaan, de bouw start najaar 2011.  

 

Voor meer informatie: www.maastricht.nl (onder “projecten”).  

 

 

 

Colofon 

Deze digitale Nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente Maastricht, Servatius en Woonpunt. 

Contactpersoon: Arianne Kuijt, Communicatieadviseur Maastricht Noordoost. 

T. 06-20746096. E. a.kuijt@maastrichtnoordoost.nl. 

Actualiteiten: www.maastrichtnoordoost.nl.  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gemeente Maastricht  Servatius   Woonpunt   

Tel. 14043   Tel. 043-3284300  Tel. 043-3873838 

www.maastricht.nl  www.servatius.nl  www.woonpunt.nl  

 

 

 


