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Buurtbijeenkomst in Nazareth
 
Op 3 mei was er een bewonersbijeenkomst over de Kast. Petersheimstraat en Kast. Cartielsstraat. Na de
sloop van de duplexwoningen komen hier 6 levensloopbestendige patiowoningen en grote gezinswoningen. De
woningen worden zo geïsoleerd dat het energieniveau met 2 stappen omhoog gaat.
Projectmanager Amanda Crombach gaf aan dat het beeldkwaliteitsplan voor Nazareth noord en midden voor de
welstandscommissie akkoord is en dat het plan, dat in samenwerking met de bewoners is ontwikkeld, nu
uitgevoerd kan worden. Architect Fons Rats vertelde over de stedenbouwkundige kant: de structuur van
Nazareth blijft gelijk, maar wordt nu gekoppeld aan de Groene Loper en Landgoederenzone. De straten waar
de bus rijdt blijven geasfalteerd, de tussenstraten worden beklinkerd. Aan de kopse kant van de tussenstraten
komt een korte bomenrij en er komen weer bomen in de straat. Peter Konings (projectleider gemeente) liet zien
hoe de smalle straatjes een gedaanteverwisseling zullen ondergaan. Er komen eigen tuintjes van 2 meter, ‘n
haag, trottoir, stadsbomen en parkeerstrook voor bezoekers. De woningen worden witgeschilderd, maar de
kopse kanten krijgen metselwerk. De meningen over een ‘witte wijk’ zijn wel wat verdeeld. Ook komen er zg.
‘parkeerkoffers’. Voor een parkeerkoffer voor 8 auto’s worden 2 woningen gesloopt. Zo zijn de straten geen
lange rijen meer van dezelfde woningen, maar meer korte blokken.
Na afloop hadden de bewoners nog vragen. Er vinden huisbezoeken plaats om de individuele situatie te
bespreken. In de Woonpunt-nieuwsbrief “Van gevel tot gevel” van mei lezen de huurders het verslag van de
bijeenkomst terug.
Denise Maas (Woonpunt: participatie) voert binnenkort gesprekken met de bewoners. Zij kunnen dan via een
enquête aangeven voor welke tuin ze kiezen. Meer informatie: Denise Maas, mail: d.maas@woonpunt.nl.
 

 

 
Speeltegels in uitvoering
 
Samen met kinderen worden in de Pijlstraat in Wittevrowuenveld vrolijke, kleurige speeltegels op het trottoir
aangebracht. Begin mei is gestart en in de loop van mei zullen er heel wat speeltegels zijn. De kinderen
schilderen de speeltegels samen met Romy Endeman van de Kunstketel en kunstenaars van NoordoostKunst
(NOK). Meer foto’s zien? Kijk op de site van NOK: http://noordoostkunst.nl.
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Data ter herinnering
 

·         Wittevrouwenveld: vrijdag 11 mei wordt er symbolisch een start gemaakt met de aanleg van de
jeu-de-boules-banen. Dit wordt gevierd met een drankje in het Trefcentrum van 14.00-16.00 uur.

·         Wyckerpoort: zaterdag 12 mei komt burgemeester Onno Hoes naar Wyckerpoort om de plaquette bij
de nieuwe Herdenkingsboom op Old Hickory-plein te onthullen. Samenkomst met koffie om 13.00 uur in
de Buurtbrök.

·         Wittevrouwenveld: donderdag 24 mei wordt om 16.00 u de Barbara-tentoonstelling geopend in de
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes kerk. Daarna is er 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.

·         Wittevrouwenveld: zondag 24 juni vindt het multiculturele Manusfestival plaats
(www.manusvanallesfestival.nl)

 

 
Colofon
 
Deze mailnieuwsbrief Maastricht Noordoost is een initiatief van de gemeente Maastricht, Servatius en
Woonpunt en verschijnt periodiek. Meld nieuwe projecten en onderwerpen 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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