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• Rotonde Meerssenerweg 
• Wie-kenschool 
• MOJO-bus 
• CJG 
• Herontwikkeling KPN Locatie  
• Studenhuisvesting in PPW-straat 

 

 

Bewonersinitiatief Limmel/Nazareth  
Buurtraad Limmel en buurtbelangen Nazareth hebben voor de zomervakantie een petitie opgesteld en 1500 

handtekeningen opgehaald. Ook alle gemeenteraadsfracties, basisschool ’t Spoor en de Hoge Hotelschool 

tekenden deze petitie. Per unaniem aangenomen motie heeft de gemeenteraad, Burgemeesters en 

wethouders opgedragen al het mogelijke te ondernemen om te bereiken dat het Rijk zo spoedig mogelijk 

met de laatste bijdrage komt. De beide buurtplatforms én de Burgemeester stuurden hierover brieven aan 

minister Verhagen. Ook andere ministers en politieke fracties in Den Haag zijn hierover door de politieke 

fracties in Maastrichter benaderd. Inmiddels heeft Minister Verhagen gereageerd op de brieven.  Minister 

Verhagen: “Eind van dit jaar hoop ik duidelijkheid te kunnen geven over de verkabeling van de 150KV-

verbinding in de buurten Limmel en Nazareth”. Op 31 oktober aanstaande gaan buurtbewoners uit Limmel 

en Nazareth naar Den Haag om de petitie aan te bieden aan De heer De Groot, directeur Energiemarkt.”  

Kortom: wordt vervolgd.  

 

Voorbereidingen gaan door  

Per brief van 24 augustust 2011 hebben Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad laten weten dat in 

de tussentijd alle voorbereidingen doorgaan. Dit betreft:  

1. het afronden en aanbestedingsgereed maken van de technische ontwerpen voor de deelprojecten        

    spooronderdoorgang en verkabeling  

2. het met bewoners uitwerken van het plan ‘lichtkunst’ en samenvoegen in het technisch ontwerp 

3. de aanleg van een rotonde op het kruispunt Meerssenerweg/Kasteel Verduynenstraat  

4. een eerste opknapbeurt voor Kasteel Jeruzalem  

5. de uitvoering van de groenmaatregelen 1
e
 fase (renovatie historische buitenplaats Jeruzalem, renovatie  

     park Bethlehem en aanleg nieuwe (rond) wandelroutes vanuit Limmel en Nazareth.  

 

Als het Rijk eind dit jaar positief over de € 4,2 mio besluit, kan het project Hoolhoes volgens planning verder 

worden uitgevoerd.  

 

Meer informatie: Gemeente Maastricht: Marcel van Dijk, projectmanager, email: 

marcel.vandijk@maastricht.nl. Meer informatie over het bewonersinitiatie? Neem contact op met 

Arianne Kuijt, communicatieadviseur Maastricht Noordoost, tel.: 06-207 460 96 of email naar 

info@maastrichtnoordoost.nl  
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Rotonde Meerssenerweg 
 
Binnenkort wordt er gewerkt op de Meerssenerweg ter hoogte van het bestaande kruispunt met het 

Kemenadeplein/Kasteel Verduijnenstraat. Er wordt een rotonde aangelegd ter vervanging van de huidige 

verkeerslichten om de verbinding tussen Limmel en Nazareth en om de doorstroming van het verkeer op de 

Meerssenerweg te verbeteren. De aanleg van de rotonde start op korte termijn. Naar verwachting is de 

rotonde nog vóór de start van het nieuwe jaar 2012 gereed. De werkzaamheden starten met het weghalen 

van een aantal bomen. Dit voorjaar hebben reeds enkele voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. 

De omwonenden en verdere betrokkenen worden nog geïnformeerd over de planning van en bereikbaarheid 

tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde.  

 

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

 

 
Wie-kentschool: wisseling van de wacht 
Met ingang van 1 augustius j.l. heeft Marlon Vromen de werkzaamheden van Geerte Courtens overgenomen 

in de Wie-kentschool. Marlon Vromen is werkzaam bij Trajekt en zij is te bereiken in het Trefcentrum, 

Edisonstraat 4.  

 

Kijk voor meer informatie op de website: www.wiekentschool.nl. 

 

 

MOJO-bus 
Na een inbraak is de MOJO-bus een tijdje uit de running geweest... Maar vanaf medio half september rijdt de 

MOJO-bus weer rond! Dit mobiele jongerencentrum bezoekt verschillende straten en pleinen in de buurten. 

Jongeren kunnen er terecht voor ontmoeting, advies en activiteiten.  

 

Meer informatie via Mariëlle Nolte, tiener- en jongerenwerk Trajekt, marielle.nolte@trajekt.nl. 

 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin / Week van de Opvoeding 

In Maastricht Noordoost is het CJG sinds voorjaar 2010 gevestigd in het Wijkservicepunt aan de Voltastraat 

50. Openingstijden: elke ochtend op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur of op afspraak vrijdagochtend. In het 

Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ouders en anderen opvoeders iedere ochtend terecht voor "kleine en 

grote vragen over opvoeden". Het CJG is te bereiken via het centrale nummer: 088- 43.43.000 en via de 

website www.cjgmaastricht.nl. 

  

Van 10 tot 17 oktober wordt er voor de 1e keer in Nederland de week van de opvoeding georganiseerd. 

Ook in Maastricht worden er in dit kader tal van activiteiten georganiseerd. Kijk voor de activiteiten bij ons in 

de buurt op de site: www.weekvandeopvoeding.nl. Zo zal er bijvoorbeeld een opvoeddebat georganiseerd 

worden, samen met Resto vanHarte (www.restovanharte.nl/maastricht). Verder is een themabijeenkomst 

"Leuke pubers" en is er dagelijks een CJG-journaal op RTV Maastricht. 

 

Meer info? Neem contact op met Marjo Voeten, opvoeddeskundige Trajekt, 

E.Marjo.Voeten@trajekt.nl, T. (06) 118 741 61 of Geerte Courtens, Trajekt, T. (043) 362 00 66 
E. Geerte.courtens@trajekt.nl. 
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Herontwikkeling van het voormalige KPN-terrein 
 
De plannen voor de herontwikkeling van het voormalige KPN-terrein zijn in de afgelopen tijd aangepast. 

Afgelopen jaren is er vertraging geweest in de planontwikkeling en start van de bouw. Nu zit er schot in de 

planontwikkeling. Er is een nieuw complex van 3 appartementengebouwen gepland onder de naam ‘Poort 

van Wyck’. Er komen zo’n 170 appartementen waarvan een groot deel voor senioren. Woonzorg Nederland, 

een grote woningcorporatie die gespecialiseerd is in m.n. seniorenwoningen en landelijk opereert, neemt 2 

van de 3 woonblokken over van de projectontwikkelaar. In het derde appartementengebouw komen 

koopappartementen die met name geschikt zijn voor starters en eenpersoonshuishoudens. Op de begane 

grond van de gebouwen komen commerciële en maatschappelijke ruimten. Enkele ruimten  krijgen een 

zorgfunctie. Onder de gebouwen komt een parkeergarage. De komende jaren ligt de ingang van de 

parkeergarage aan de Noormannensingel (tijdelijke situatie). Zodra de A2-tunnel gereed is, komt de in- en 

uitgang van de  parkeergarage aan de zijde van de toekomstige Parklaan te liggen. De herontwikkeling 

wordt in fasen uitgevoerd.    

Dit najaar staat een informatiebijeenkomst gepland voor omwonenden en verdere belangstellenden. Tijdens 

deze informatiebijeenkomst wordt er, aan de hand van plantekeningen, informatie gegeven over het 

vernieuwde bouwplan, het inrichtingsvoorstel van de openbare ruimte en de geactualiseerde planning van 

het bouwproject.  

Omdat het bestemmingsplan vanwege de nieuwe plannen aangepast moet worden, wordt na de 

informatiebijeenkomst de bestemmingsplanprocedure opgestart.   

 

Voor meer informatie: Peter Rongen, gemeentelijk projectleider 'bouwplan KPN-terrein',  
E: peter.rongen@maastricht.nl. 

 

 

Studentenhuisvesting in de PPW-straat 
 

Woningstichting Maasvallei en de UM (Universiteit Maastricht) hebben plannen om in het voormalige 

schoolgebouw aan de Professor Pieter Willemsstraat huisvestingvoor studenten te creëren. Op 18 juli j.l. 

heeft hierover een eerste druk bezochte informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners plaatsgevonden. Het 

plan is dat er in het gebouw een mix komt van ca 80 zelfstandige studentenwoningen (met eigen sanitair en 

keuken) en onzelfstandige studentenwoningen (gedeelde voorzieningen). Er komen ook 

groenvoorzieningen, een fietsenstalling en parkeergelegenheid.  Maasvallei ontwikkelt deze 

studentenhuisvesting en verhuurt deze dan aan de Universiteit Maastricht. De accommodatie zal vooral 

gericht zijn op studenten die hun hele opleiding (bachelor of master) in Maastricht volgen. 

 

Meer informatie: Maasvallei, Tel.:  043 - 363 26 30 of email naar: wst@maasvallei.nl  

 

 

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. 
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