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Nieuwe Herdenkingsboom op Old Hickory-plein
 
Onlangs is de Herdenkingsboom op het Old Hickoryplein teruggeplant. Deze boom vervangt de oude
Herdenkingsboom die is geveld tijdens een zware storm in juli 2010. Bij de nieuwe Herdenkingsboom komt een
plaquette ter herinnering aan de bevrijding van Maastricht in 1944 door de Old Hickory-divisie. Burgemeester
Onno Hoes komt op zaterdag 12 mei naar Wyckerpoort om de plaquette te onthullen. Samenkomst met koffie
om 13.00 uur in de Buurtbrök van Wyckerpoort. Iedereen is welkom!
Meer informatie: Elise Willems, opbouwwerker Trajekt (elise.willems@trajekt.nl)
 

 
 

 
Jeu de boules banen in Wittevrouwenveld
 
In het kader van de prijsvraag ‘Het beste idee voor jouw wijk’ hebben bewoners van Wittevrouwenveld een
voorstel ingediend. De prijsvraag is uitgeschreven door Servatius vanwege Servatiusdag die jaarlijks op 13 mei
gehouden wordt. Het voorstel is beoordeeld door een jury en heeft een van de prijzen gewonnen. Het idee van
de Jeu de Boules banen kan nu doorgang vinden. Er is een geldbedrag van € 2.500 beschikbaar voor 2 banen.
Op 11 mei wordt er symbolisch een start gemaakt met de aanleg van de banen en dit heuglijke feit wordt
gevierd met een borrel in het Trefcentrum van 14.00-16.00 uur.
De gemeente moet eerst nog een schone grond verklaring afgeven en dan kan er gestart worden met de
feitelijke aanleg in het buurtpark. Meer informatie: Annie van de Put (putalo1@hotmail.com.

 

about:blank

1	van	3 3-5-2012	13:15



 

                

 
 
H. Barbara-bijeenkomst op 24 mei
 
In Nieuwsflits nr 10 stond een bericht over “H. Barbara “in the picture”. Op 24 mei is er vanaf 16.00 (i.p.v. 14.00

uur) tot 18.00 uur een grote bijeenkomst met koffie voor alle tunnelbouwers en betrokkenen bij de A2, alle
omwonenden langs de A2 en alle grote en kleine kunstenaars. Ook alle Barbara’s zijn welkom! Op 24 mei wordt
om 16.00 uur de Barbara-tentoonstelling geopend. De expositie is te bezichtigen vanaf 24 mei in de Onze Lieve
Vrouwe Kerk aan de Pres Rooseveltlaan.
Meer informative: pastoor Mattie Jeukens (tel: 3634348) of Manon Pachen (Trajekt/Kunstketel, tel:
043-3620066 of 0629779648, manon.pachen@trajekt.nl).

             

 

Kunstproject Winterreis om de Wereld genomineerd
 
De Vereniging Ons Limburg heeft in samenwerking met L1 en Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad de
prijsvraag “Onze Buurt” uitgeschreven. Tot 1 april jl. konden projecten/initiatieven ingediend worden. In totaal zijn
meer dan 50 projecten ingestuurd. Uiteindelijk zijn 10 projecten uitgekozen. De genomineerde projecten hebben
zich op 1 mei in Roermond gepresenteerd aan de jury.
Ook een project uit Maastricht Noordoost is genomineerd. Het gaat om het project Een Winterreis om de
Wereld van NoordoostKunst (NOK) dat gepland staat voor de tijd rond kerst en de jaarwisseling. In een gedeelte
van de wijk waar nog relatief veel geconcentreerde leegstand is, worden activiteiten op het gebied van kunst en
cultuur georganiseerd die verschillende cultuurgroepen vertegenwoordigen. Dit gaat gebeuren in verschillende
leegstaande panden. Zo worden er plekken ingericht als Marokko, Turkije, Suriname, Armenië en de Andes. In
elk van deze ruimtes waant men zich in een bepaald land/gebied. Er komen optredens, exposities, voordrachten
en workshops.
In mei gaat de jury zich beraden wie de uiteindelijke prijswinnaar wordt. Dit wordt op 31 mei (15.00 uur)
feestelijk bekend gemaakt in het Provinciehuis in Maastricht, in aanwezigheid van gouverneur Theo Bovens.
Meer informatie: Esther Janssen of  http://noordoostkunst.nl.
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Mondriaan Verslavingszorg
 
Sinds 2007 zit Mondriaan Verslavingszorg aan de Sint Gerardusweg in Wyckerpoort met methadon- en
heroïneverstrekking. Onlangs heeft Mondriaan de buurtbewoners geïnformeerd dat Mondriaan deze locatie, na
een tijdelijke vergunning van 5 jaar, zich hier definitief wil vestigen. De avondverstrekking op de Gerardusweg is
per 1 januari 2012 gesloten. Momenteel worden er 162 mensen behandeld met methadon, van wie er 19
aanvullend met heroïne worden behandeld. Bij de Domushuizen van het Leger des Heils in Maastricht worden 25
mensen behandeld met methadon. Deze verstrekking vindt plaats op de woonvoorziening en niet bij Mondriaan
op de Sint Gerardusweg.
Via een klankbordgroep, waarin ook de gemeente, wijkagent en cliëntenraad van Mondriaan vertegenwoordigd
zijn, heeft Mondriaan Verslavingszorg contact met de buurtbewoners. Deze overlegstructuur willen Mondriaan
Verslavingszorg en de gemeente graag in stand houden.
De gemeente Maastricht ondersteunt de definitieve vestiging. De benodigde omgevingsvergunning ligt tot 16 mei
2012 ter inzage. Tot die tijd kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders.
 

 

 
Colofon
 
Deze mailnieuwsbrief Maastricht Noordoost is een initiatief van de gemeente Maastricht, Servatius en Woonpunt
en verschijnt periodiek. Meld nieuwe projecten bij Elise Oosterbaan. Contactpersoon, redactie, opmaak: Elise
Oosterbaan (communicatieadviseur stadsdeel noordoost), telefoon (043) 350 42 16.
Verzoek: mail de Nieuwsflits weer verder door in je netwerk. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
elise.oosterbaan@maastricht.nl (ook voor afmeldingen etc).
Aan deze uitgave en foto’s/plaatjes kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor actualiteiten, eerdere edities en verdere informatie over Maastricht Noordoost:
www.maastrichtnoordoost.nl.
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