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Nieuw sflits
Maastricht Noordoost
Wijkservicepunt Voltastraat: nieuwjaarsreceptie op 19 januari
Remindertje: op donderdag 19 januari vindt er van 16.00-18.00 uur een nieuwjaarsreceptie plaats in het
Wijkservicepunt aan Voltastraat 50.
Wil je medewerkers en andere betrokkenen van het Wijkservicepunt ontmoeten, je bent van harte welkom!

Bouw van station Maastricht-Noord van start
Begin februari start de bouw van het station Maastricht-Noord. Het nieuwe station wordt gebouwd ter hoogte van de
Meerssenerweg en Mariënwaard. ProRail bouwt daar twee perrons met een lengte van elk 120 meter. Het station
krijgt fietskluizen en een onbewaakte fietsenstalling. Om het station bereikbaar te maken, komt er een
onderdoorgang onder het spoor voor voetgangers en fietsers. Dit zorgt tegelijkertijd voor een betere ontsluiting van
het bedrijventerrein Beatrixhaven en de buurten aan de andere kant van het spoor. Met behulp van een lift wordt het
perron dat tussen de sporen ligt toegankelijk gemaakt voor minder validen. Het andere perron krijgt een hellingbaan.
De onderdoorgang, liften en hellingbaan worden ook door ProRail gebouwd. Station Maastricht-Noord is straks
rechtstreeks te bereiken via een aparte verbindingsweg vanaf de A2 en de A79. Het station Maastricht-Noord wordt
gecombineerd met een P&R voorziening met 400 parkeerplaatsen. Meer informatie? Zie
www.prorail.nl/maastricht-noord en www.maastrichtbereikbaar.nl. Of neem contact op met Eefje Smeets/Prorail:
communicatiezuid@prorail.nl of tel: 088-2311222.
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Station Maastricht-Noord, artist impression

Kapel in Nazareth
Voor de "aankleding" van de kapel in Nazareth waren drie ontwerpen genomineerd. De jury heeft gekozen voor het
mooie ontwerp van Birgit Pieper.
Meer informatie over Kunst in Noordoost: http://noordoostkunst.blogspot.com.
Of via Esther Janssen (projectleider Noordoost Kunst): estherjanssen@home.nl of tel: 06-46463767.

ontwerp Birgit Pieper

Getrainde vrijwilligers bieden hulp bij schulden en schuldpreventie
Steeds meer mensen hebben te kampen met schulden. In Maastricht zijn nieuwe initiatieven van de grond gekomen
die dit probleem helpen beteugelen: de budgetkring en het schulphulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn getrainde
vrijwilligers die werken vanuit een diaconale vrijwilligersorganisatie. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite
hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven
nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond. Hun activiteiten ondersteunen de inzet van professionele organisaties en
vinden plaats in onderlinge overeenstemming. Trajekt is betrokken bij het project "schuldhulpmaatje van de Stichting
Wijkpresentie Maastricht Noordoost. Deze Stichting maakt gebruik van de landelijke expertise "SchuldhulpMaatje"
waardoor certificatie landelijk geborgd blijft. Een tiental vrijwilligers hebben in het Wijkservicepunt Noordoost de
training voor schuldhulpmaatje gevolgd en ontvangen tijdens de receptie in het Wijkservicepunt op 19 januari hun
certificaat! Meer informatie? Neem contact op met Harrie Lamers: 3625278 of 06-15336941, of per mail:
hwjm.lamers@planet.nl.
Een budgetkring is een kleine groep mensen die met en van elkaar leert budgetteren en "consuminderen" Het is een
nieuwe aanpak die goed past in schuldpreventie, hulp en nazorg. De budgetkringen kunnen overal ontstaan en
plaatsvinden. In een buurthuis of activiteitencentrum, een Wijkservicepunt, bij mensen thuis of in een Buurtbrök.
Verschillende organisaties ondersteunen dit initiatief van Jeanine Schreurs, zoals het Vrouwengezondheidscentrum,
Trajekt en de gemeente Maastricht. Hierover binnenkort meer informatie.
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Gemeente Maastricht
Tel. 14043
www.maastricht.nl

Servatius
Tel. 043-3284300
www.servatius.nl

Woonpunt
Tel. 043-387383
www.woonpunt.nl
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