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Kunstwerk ‘Graanvrouwe van Limmel’
Boekje over VBT (Veilige Buurten Teams)
Barbara-bijeenkomst op 24 mei
Colofon

Kunstwerk ‘Graanvrouwe van Limmel’ bijna klaar
‘n Paar jaar geleden is besloten dat er een mooi kunstwerk in Limmel komt. Aan de bewoners van
Limmel is toen via een enquête gevraagd welk kunstwerk hun voorkeur had. Er kon uit drie
kunstwerken gekozen worden. Eind 2010 kozen de bewoners van Limmel voor “De Graanvrouwe van
Limmel” van de kunstenaars Marianne van der Bolt en Frits van Roon. Dit bronzen beeld komt, als ‘n
accent bij ‘n entree van Limmel, op de hoek van de Balijeweg en Willem Alexanderweg te staan. De
afgelopen tijd hebben de kunstenaars hard gewerkt aan het kunstwerk. “De Graanvrouwe van
Limmel” is een groot bronzen beeld, geplaatst op een soort uitsnede van een graanveld, waaruit het
beeld, een mythologische vrouwenfiguur, omhoog rijst. Elementen uit de geschiedenis van Limmel
worden in het kunstwerk op symbolische wijze weergegeven. Het beeld is opengewerkt zodat er licht
van binnen naar buiten straalt.
Momenteel wordt de plaatsing van het kunstwerk voorbereid. Het kunstwerk wordt naar verwachting
medio dit jaar geplaatst. Aan de onthulling wordt een feestelijk tintje gegeven. Daarover volgt dan nog
meer informatie. Meer informatie? Via Koos Smeets (j.smeets@servatius.nl). Of via
www.facebook.com/pages/Kunstproject-Graanvrouwe-van-Limmel/315322758485519 of via
www.mvdbolt.nl.

‘De Aanhouder wint’: interessant boekje over VBT
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In Noordoost wordt hard gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid. Onder de noemer 'Veilige
Buurten' zijn hier sinds ’n paar jaar drie teams, samen met bewoners, actief. De samenwerkende
organisaties zijn de gemeente, politie, Trajekt, Maasvallei, Servatius en Woonpunt.
Over de Veilige Buurten Aanpak in Maastricht Noordoost is een boekje uitgekomen: 'De Aanhouder
Wint, Samenwerken aan Veilige Krachtwijken' (redactie: Gabriël van den Brink en Monique
Bruinsma). Van den Brink (hoogleraar in Tilburg) werkt aan een aantal onderzoeken over veiligheid in
buurten en samenwerking tussen partijen in het kader van het landelijk experiment Slagkracht in de
Wijk. Het onderzoek in Maastricht Noordoost is uitgevoerd samen met de Politieacademie en Movisie
van 2009 tot medio 2011. Te lezen is dat de vorm van verregaande samenwerking veel betekent voor
de deelnemende organisaties. Het gaat om meer dan alleen professionele afstemming. Het gaat
vooral ook om het overstijgen van cultuurverschillen en het afstemmen van verschillende belangen en
werkwijzen. De samenwerking groeit maar heeft tijd nodig. Het rapport beschrijft de ontwikkelingen
tijdens de invoering en inbedding van de Veilige Buurten Aanpak in de teams, organisaties en wijken,
maar ook de ‘beren op de weg’ die men bij de samenwerking tegenkomt. Het
onderzoeksrapport/boekje is aangeboden aan wethouder Damsma en de directies van de
participerende organisaties.

Het boekje is verkrijgbaar bij Rachelle Gulikers (Veilige Buurten Team): tel: 06-55155979 of mail:
rachelle.gulikers@maastricht.nl.
Meer informatie? Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aandachtswijken/experimentenin-aandachtswijken/slagkracht-in-de-wijk.
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Colofon
Deze mailnieuwsbrief Maastricht Noordoost is een initiatief van de gemeente Maastricht,
Servatius en Woonpunt en verschijnt periodiek. Nieuwe projecten en onderwerpen kun je melden
bij Elise Oosterbaan.
Contactpersoon, redactie, opmaak: Elise Oosterbaan (communicatie 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.
Gemeente Maastricht
Tel. 14043
www.maastricht.nl
www.woonpunt.nl

Servatius
Tel. 043-3284300
www.servatius.nl

Woonpunt
Tel. 043-387383
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