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17 juni – 3 pagina’s. 
 
 
Onderwerpen in de nieuwsbrief: 

• Opening Buurtpark Wittevrouwenveld  

• Opening speelvoorziening Friezenplein Wittevrouwenveld 

• Manusfestival in Wittevrouwenveld 

• Rotonde Meerssenerweg en onderdoorgang spoor Balijeweg (Limmel/Nazareth)  

• Vervolg Centrumplan Limmel/Nazareth 
 

 

 
Opening Buurtpark Wittevrouwenveld op 18 juni 
Aanstaande zaterdagmiddag 18 juni openen de wethouders Albert Nuss en Jacques Costongs het Buurtpark 

Wittevrouwenveld. Ook de leeuwinnen, de zes nieuwe bijzondere kunstwerken, worden dan onthuld. Het 

openingsprogramma begint om 14.00 uur in het park aan de Edisonstraat. Er is een inspirerend 

middagprogramma voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom!  

 

Contactpersoon: Annie van de Put. Email: putalo1@hotmail.com.  

 

 
Opening speelvoorziening Friezenplein Wittevrouwenveld 
Op zaterdag 2 juli wordt de nieuwe speelvoorziening aan het Friezenplein, samen met de kinderen en 

bewoners daar, "ingewijd".  

 

Meer informatie: Rachid Herouale, Trajekt.  Email: rachid.herouale@trajekt.nl.   

 

 

Manusfestival in Wittevrouwenveld  
Op zondag 26 juni vindt alweer de 11e editie van het multiculturele festival Manus van Alles plaats in 

Wittevrouwenveld. Het festival begint om 10.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Het gratis festival staat bekend 

om zijn aanstekelijke mix van exotische culturen en Maastrichtse ambiance. Hoogtepunten dit jaar zijn 3 

toppers van cultuurmix: Negritos, Argentijns/Spaanse groep met explosieve Latijns-Amerikaanse rock, pop & 

rootsmuziek; Zuluwannsago, 10-koppige Afro-fusion band met aanstekelijke Ghanese ritmes; en La 

Compagnie Bina Africa, onvergelijkbare Afrikaanse dans- en percussiegroep vol spektakel, acrobatiek en 

kleurenrijke kostuums.  

 

Voor meer informatie: www.manusvanallesfestival.nl.   
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Rotonde Meerssenerweg en onderdoorgang spoor Balijeweg 
(Limmel-Nazareth) 
Voor een betere en veilige verbinding tussen Limmel en Nazereth komt er een onderdoorgang onder de 

spoorlijnen ter hoogte van de Balijeweg/Kasteel Verduijnenstraat ter vervanging van de bestaande 

spoorwegovergang. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn van start gegaan. Bij het kruispunt 

Meerssenerweg/Kasteel Verduynenstraat/ Kemenadeplein komt een rotonde. Deze rotonde wordt aangelegd 

ter verbetering van de verkeersveiligheid en voor een betere doorstroming van het verkeer op de 

Meerssenerweg, de Kasteel Verduynenstraat en het Kemenadeplein. Inmiddels zijn bomen en struiken 

verplant en weggehaald. De uitvoeringswerkzaamheden voor de rotonde gaan na zomervakantie 2011 van 

start. Eerst volgt er nog een procedure ter wijziging van het bestemmingsplan.  

 

Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website: www.maastricht.nl.  

 

 

 
De Maastricht Studie komt naar Maastricht Noordoost – 
uitdaging voor een gezonde leefstijl! 
“De Maastricht Studie” is een limburgs initiatief van artsen en onderzoekers van het Maastricht UMC+ 

(voorheen AZM) dat zeer uitgebreid de gezondheid van inwoners van Maastricht en Heuvelland in kaart gaat 

brengen.  Een belangrijke reden om dit bevolkingsonderzoek uit te voeren is het in Limburg meer voorkomen 

van diabetes type 2 (“ouderdomssuikerziekte”) en hart- en vaatziekten, dan elders in Nederland zonder dat 

de reden hiervoor goed begrepen wordt. Reden genoeg dus voor het MUMC+ om in samenwerking met de 

provincie, de gemeente Maastricht en uw huisarts hier iets aan te doen.  

 

In augustus, september en oktober komt “De Maastricht Studie” naar Maastricht Noordoost (Nazareth, 

Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Limmel). Een groot aantal bewoners (tussen de 40 en 75 jaar) zullen dan 

post ontvangen met de vraag of ze willen deelnemen aan “De Maastricht Studie”.  

Zelf aanmelden, zonder uitnodiging, kan helaas niet tenzij u al ouderdomssuikerziekte heeft dan kunt u zich 

rechtstreeks aanmelden en hoeft u niet te wachten op een uitnodiging.  

 

Kijk voor meer informatie op www.demaastrichtstudie.nl  

 

 

 

 

Vervolg centrumplan Limmel/Nazareth 
Op het allerlaatste moment werd de geplande bewonersbijeenkomst op 31 mei afgeblazen. Dit kon niet 

doorgaan omdat het Rijk meer tijd nodig heeft om tot een besluit te komen. Het plan wacht nog steeds op 

twee laatste financiële bijdragen van het Rijk en de provincie Limburg.   

 

Buurtraad Limmel en Buurtbelangen Nazareth zijn het wachten zat en willen op korte termijn een petitie aan 

minister Verhagen (Economische Zaken) overhandigen. Secretaris Theo Dassen van de buurtraad Limmel 

wil met bewoners in bussen naar Den Haag gaan om Verhagen de petitie te overhandigen. Daarin roepen 

Buurtraad Limmel en Buurtbelangen Nazareth op met het geld over de brug te komen, omdat elk uitstel 

schadelijk is voor de leefbaarheid in de buurten. Het nieuwe centrum voor beide buurten op de 

Hoolhoeslocatie en de aangrenzende Kanjelzone kan alleen doorgaan als de hoogspanningskabels 

ondergronds gaan.  

 

Kijk voor meer informatie op www.maastrichtnoordoost.nl of neem contact op met Arianne Kuijt. 

Email: info@maastrichtnoordoost.nl. Mobiel: 06-20746096 
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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  

 

 

 


