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Voor het eerst in de geschiedenis van het
bestaan van het buurtplatform Brusselsepoort hebben we de nieuwjaarssreceptie
op zondagmiddag gehouden. En dat was
een succes. Menige buurtbewoner heeft
de weg naar café 1900 gevonden waar hij
of zij goed verzorgd werd van spijs en
Bouwspeelplaats in de
drank door Gemma en Peter. En ook de
zomervakantie!
kinderen konden meekomen. Ondanks
het koude weer hebben de kinderen zich
Kunt u het zich nog herinneren? Aan het onder leiding van Fenne en Lola uitsteeind van de vakantie konden de basiskend vermaakt op het Orleansplein. En
schoolkinderen een week lang hutten
natuurlijk hebben we tijdens de nieuwbouwen op het terrein van de schutterij
jaarsreceptie stilgestaan bij de vrijwilligers
van Maastricht onder aan de Fronten. Een die altijd weer helpen met het rondbrenheleboel kinderen en volwassenen vongen van het buurtblad.
den het erg jammer dat Trajekt ophield
met deze activiteit.
Maar nu komt het hutten bouwen terug
in onze wijk.
Noteer in je agenda's, vertel het aan de
kinderen: het buurtplatform Brusselsepoort organiseert samen met Trajekt een
bouwspeelplaats op

18, 19 en 20 augustus.

Zoals u ongetwijfeld in de krant heeft
gelezen of op TV Maastricht heeft gezien
heeft de gemeente Maastricht steeds minder geld voor de buurten over. Dit betekent dat bewoners die een straatfeest of
andere activiteiten willen organiseren op
minder geld kunnen rekenen uit de kas
van het buurtplatform Brusselsepoort.
We hopen dat dit niet leidt tot minder
initiatieven uit de buurt. Dus wil het
buurtplatform bewoners graag helpen bij
het vinden van alternatieve financieringsbronnen, waarmee activiteiten ondersteund kunnen worden. Denk aan Jantje
Beton, het Oranje-fonds, de Stichting
Elisabeth Strouven.

De aanlanding
van de Noorderbrug
De hutten gaan gebouwd worden op het
grasveld tussen de Sint Lucassingel en de
Nobellaan. Naast hutten bouwen zorgen
we voor allerlei leuke activiteiten. Hutten
bouwen is bedoeld voor kinderen van 6
tot 12 jaar! Je betaalt een kleine eigen
bijdrage van ongeveer 2 euro per dag.
Hiervoor krijg je niet alleen een hamer
en spijkers, maar ook iets te drinken en
iets lekkers!
Het hutten bouwen gaat weer van start!
Hulp kunnen we goed gebruiken. Dus
heb je interesse om ons te helpen, stuur
een e-mail naar
mlvanbronswijk@gmail.com

De voorbereidende werkzaamheden
voor de aanlanding van de Noorderbrug
zijn in volle gang. Bijna iedere buurtbewoner ziet dagelijks de sloopwerkzaamheden aan de Cabergerweg. Maar neem ook
eens een kijkje op de Fort Willemweg,
dan zie je de contouren van de nieuwe
Bosscherlaan en de plaats waar de detailhandel komt. In de Ster is al geadverteerd
voor de huur van een perceel op deze
perifere detailhandellocatie.
Het buurtplatform heeft regelmatig overleg met de gemeente over de inpassing
van de Fort Willemweg in het landschap.
Bewoners van de Ravelijn zijn hier ook
nauw bij betrokken.

vervolg op pag. 2
1

Bouwspeelplaats in de vakantie
Buurtnieuws
Van de redactie
Nieuws uit Brusselsepoort-West
Column, Mestreechs
Pilot paraatheid
Wijkagent stelt zich voor
Aanpak drugsoverlast
Mannenkorenconcert
6 Vragen aan een buurtplatform
Kijk op de wijjk
Column
Frontenpark
Verkennersband
Odaschool
Nieuws van het CNME
Rondleiding Zuyd Hogeschool
Maastrichtse handhavers

Agenda 2014
Buurtplatform
Dinsdag 16 september
Dinsdag 18 november
Steeds in Café 1900
van 20.00 tot 22.00 uur

Belangrijke telefoonnummers
Wijkagent Miquel Faut
09008844
Klantenmeldpunt gemeente
14043
post@maastricht.nl
Drugsmeldpunt gemeente/politie
3505111
Milieuklachtenlijn
3617070

Redactieadres:

Pastoor Habetsstraat 41
6217 KL Maastricht
tel. 3432433
buurtblad@brusselsepoort.org
www.brusselsepoort.org
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Van de redactie
Voor u ligt het voorjaarsnummer van het
buurtblad. Wel wat later dan jullie van
ons gewend zijn! Het kost immers iedere
keer weer de nodige tijd om de stukjes
voor het blad te verzamelen. Maar deze
investering loont en we zijn trots op deze
uitgave van het buurtblad.
Het buurtplatform wil graag de mensen
bij de buurt betrekken. Initiatieven in die
richting, daar kunt u over lezen in dit
blad. Zo is er sinds kort een informatiebord bij het milieuperron aan de Edmond
Jasparstraat. De speelvoorzieningen in de
buurt worden uitgebreid met een heuse
voetbalkooi. En in de zomervakantie gaan
we met de kinderen uit de buurt hutten
bouwen!

Ook de discussie over het vrachtverkeer
is nog niet afgerond.
Binnenkort laat de gemeente zien wat het
betekent voor onze wijk als verkeer op
de Fort Willemweg, de Frans van de
Laarstraat, de Fagotstraat en de Nobellaan niet meer linksaf mag slaan. Hierdoor
verandert de verkeerscirculatie in onze
wijk, maar ook in Caberg. Zodra hier
meer informatie over is zetten we het op
de website!

De verharde speelplaats ligt langs het
nieuwe fietspad aan de Sint-Lucassingel.
Hier kunnen de jonge mensen en natuurlijk ook de oudere naar hartelust voetballen.
De plek is ook ideaal om te skaten, te
kleuren en te spelen met op afstand bestuurbare auto's.
Wij proberen ook voor elkaar te krijgen
dat het gras daar vaker gemaaid zal worden.
Via "Woonwens" bij Woonpunt heeft de
boc " Brusselsepoort" ook voor elkaar
gekregen, dat er langs het milieuperron
een infobord is komen te staan.

Dit bord zullen wij (de boc " Brusselsepoort" en het buurtcomité) gebruiken
om hier info in te hangen. Ook Trajekt
zal er gebruik van maken om de buurt te
informeren, wat er maandelijks georganiseerd wordt voor Brusselsepoort-west,
Sportkooi bij de Nobellaan
zowel voor senioren als voor de jeugd.
In het vorige buurtblad spraken we de
Ook kunnen hier mededelingen geplaatst
hoop uit dat dit voorjaar de voetbalkooi
worden over allerlei activiteiten in de
tussen de Nobellaan en de Sint Lucassin- buurt, zoals bijvoorbeeld de filmprojectie
gel gereed zou zijn. Wel, de gemeente is op de Bilserbaan of activiteiten, zoals
nu begonnen met de aanleg van de sport- open dagen in de moskeeën.
Naast de gebruikelijke rubrieken en cokooi. Als er een beetje wordt doorgeOnze wijkagent Miquel Faut wil dit infolumns, kunt u lezen over de activiteiten
die in onze buurt hebben plaatsgevonden. werkt kan de opening nog voor de zomer bord gebruiken om zich bekend te maken
en om er berichten te plaatsen die inteWe blikken o.a. kort terug op de nieuw- plaatsvinden!
ressant zijn voor de buurt en natuurlijk
jaarsreceptie en op de rondleiding door
ook de buurt betreffen, zoals problemen
de Zuyd Hogeschool. En natuurlijk bren- Louise van Bronswijk
die er nog spelen en ook zaken die al
gen we het laatste nieuws over ontwikkeopgelost zijn.
lingen in de buurt.
De website wordt sinds deze winter veel
actiever bijgehouden. We hebben in de
persoon van Daphne Philippen een prima
webmaster gevonden. Ze heeft nog allerlei ideeën om de website verder te ontwikkelen, informatiever en beter
toegankelijk te maken. Dus heeft u nog
foto's of artikeltjes, stuur een e-mail naar
webmaster@brusselsepoort.org

Veel leesplezier.

Nieuws uit
Brusselsepoort-west

Zoals jullie wel gezien of nog niet gezien
hebben, is er nu dan toch eindelijk een
verharde speelplaats en een voetbalkooi.

Dit idee hebben we al jaren geleden aangekaart, omdat ons steeds ter ore kwam:
"Wij weten niet wat er hier gebeurt of
wat er hier georganiseerd wordt ."
Dit proberen we op deze manier op te
lossen.
Ons stukje Brusselsepoort-west sluit nu
via het project "De proeftuin" aan bij Caberg en Malpertuis.
Misschien kunnen we dit bord nog voor
meerdere doeleinden en ideeën voor de
buurt gebruiken.
Dit werken we dan verder uit.
Zoals jullie zien, hebben we ondanks de
bezuinigingen en de crises nog projecten
om de buurt leefbaarder te maken voor
iedereen voor elkaar gekregen.
Laten we er samen een leefbare en gezellige buurt van maken!
De bewonersoverlegcommissie Brusselsepoort,

W. Schlösser
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Column
Mestreechs.

De politie start met
Pilot Paraatheid

Onlangs is gestart met een proef met betrekking tot de paraatheid van de Mobiele
Eenheid(ME). De politie in Limburg zet
dagelijks een groep Flex-ME in, voor de
avond- en nachtelijke uren. Als er geen
ME-inzet nodig is dan zal de groep Flex-ME
reguliere politietaken uitvoeren zoals het
posten op inbrekers, uitvoeren van verkeerscontroles of controle op wapenvergunninghouders en voetsurveillance door
wijken.
De Mobiele Eenheid die alleen optreedt bij
demonstraties envoetbalwedstrijden? Zij
hebben inderdaad als primaire taak het
bestrijden of voorkomen van verstoringen
in de openbare orde en daardoor zie je ze
dus inderdaad vaak bij voetbalwedstrijden
Wie daan ouch, de umstandighede wao- en demonstraties. Maar de komende tijd
re noe einmaol zoe, tot iech gein inkel
gaan ze vaker in reguliere kleding de straat
momint oets gedach höb: "Jao, dat
op om collega's te helpen met het
moot iech 'ns goon doen!"
politiewerk.Tijdens de landelijke pilot, die
Allewel, nao zoe'n opmerking weurste
loopt van 6 januari tot en met 13 juni,
toch eve aon 't dinke gezat.
werkt de politie in vier eenheden met de
Veurwat eigelek neet?
zogenaamde 'Flex-ME'. Ook in Limburg
Iech haw vaan 't Mestreechs, wat iech
wordt deze groep dagelijks ingezet. Tijdens
toch veural besjouw es mien "moojerta- de proef wordt de Flex-ME breed ingezet,
ol" , ouch al is 't eigelek mien " vaajerta- in zowel stedelijk als landelijk gebied, met
ol", want miene pa, dát waor bij us
als gevolg dat het veel nieuwe inzichten op
thoes dé Mestreechteneer. Mien ma
zal leveren voor toekomstige inzetten. De
kaom vaan d'n aandere kant vaan de
'Flex-ME' is actief in de hele eenheid en
Maos en dat heet ze geweite es ze bij de zolang er (elders in de eenheid) geen
sjoenfemilie kaom, 'n femilie, die jaorel- MEinzet wordt gevraagd, zoals bij ernstige
aank al op de Pieterstraot woende in 't
ordeverstoringen, verricht de Flex-ME de
aajd hoes vaan 1737. In deen tied, iech
zogeheten 'afbreekbare werkzaamheden',
höb 't noe euver de jaore daarteg vaan
zoals het posten op inbrekers, uitvoeren
de veurege iew, sjijnt dao nog ech
van verkeerscontroles en voetsurveillance
versjèl te zien gewees tösse 't
door wijken. Een groep Flex-ME bestaat
Mestreechs vaan de" echte" Mestreech- uit minimaal acht personen; een groepstenere en dat vaan de Wiekenere, de
commandant, een chauffeur en zes leden.
zoegenaomde worteleboere!
Bij het uitvoeren van de eerder genoemde
werkzaamheden zijn zij gekleed in regulier
Dao kaome daan ouch dèks wäörd op
politietenue zonder wapenstok, schild en
de proppe, boe mien ma noets vaan
helm. Dus mocht u een groep door de
gehuurd had . Zie dach daan tot dat
buurt zien lopen, wees dan niet verbaasd.
wäörd waore, die bij de femilie Nelissen Zij zijn er juist voor onze veiligheid!
oontstande waore. Iech kin miech nog
Sinds april acteert deze groep ook in de
hiel good de vräög van miene pa rappe- Brusselsepoort.
lere, wie in 1955 d'n ierste "Diksjenaer
van 't Mestreechs" vaan Endepols oetge- Meer weten? Vraag het uw wijkagent.
geve woort. Dao stoonte ze daan,
zwart-op-wit, de zoegenaomde " Nelis- Miquel Faut
sen-wäörd". Ze waore dus wel degelek Wijkagent Brusselsepoort, Bosscherveld,
éch Mestreechs.
Boschpoort, Frontenkwartier, Belvedere
Iech betrap miech drop, tot iech al weer en Lanakerveld
meujte höb um op te hawwe. Meh veur
d'n ierste kier vin iech 't sjoen gewees.
Politie | Limburg | Maastricht | Prins BisIech wins uuch en miech 'ne gooje zoschopssingel 53, 6212 AB Maastricht
mer
Postbus 1230, 6201 BE Maastricht
Veer zien us! Adie!
't Waor op dee zoondag vaan 't Groet
Mestreechs Dictee, wie miech obbins
eine vaan de organisatie vroog: "En
veurwat sjrijfs diech eigelek neet in eur
buurtblaad in 't Mestreechs?"
Iech waor eve verpópzak. Jeh, veurwat
neet? Iech zouw 't zoe gaw neet weite.
Kaom 't mesjiens tot iech de plaots vaan
miene maan zaoleger in de redactie
höb euvergenome en tot heer , vaan
hoes-oet geine dialekspreker, dat ouch
noets gedoon heet? Of kaom 't door 't
feit, tot eus redactie besteit oet lui die
veurnaomelek A.B.N. spreke en dat dus
ouch sjrieve?

Ria Vernooij-Nelissen.

T (043) 4001150
Twitter @wa_mstr_brupo
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Wijkagent stelt zich voor
Sinds 2 jaar ben ik uw wijkagent.
Mijn naam is Miquel Faut en ik ben 20
jaar werkzaam bij de politie Limburg, basisteam Maastricht.
Ik heb de afgelopen jaren verschillende
taken en functies gehad bij de politie. Ik
draai ook nog andere diensten, zoals
noodhulp, openbare orde, enz. Ik ben
vaak te zien op de bike, motor of te voet.
Als ik andere diensten draai, probeer ik
zoveel mogelijk mijn wijken mee te nemen in de surveillance.
Het is mij bekend dat er m.n. veel overlast is van de handel in verdovende middelen. Ik kan u mededelen dat dit als
geruime tijd de aandacht heeft. Tevens
kan ik u melden dat in uw gebied door
veel collega's wordt gesurveilleerd. Dit
gebeurt ook regelmatig in "burger". Dan
valleen ze natuurlijk niet op. Daarnaast
werken wij samen met toezicht en handhaving van de gemeente Maastricht. Uw
hulp is natuurlijk van groot belang om
samen te zorgen voor leefbaarheid en
veiligheid in uw wijk.
Zijn er zaken die u wilt melden, doe dat
dan ook.
Er zijn verschillende manieren, zoals:
bij spoed 112
wel politie, geen spoed 0900-8844
drugsmeldpunt gemeente/politie 0433505111
meld misdaad anoniem 0800-7000
klanten meldpunt gemeente Maastricht
043-14043
U kunt zich ook aanmelden voor Burgernet: www.burgernet.nl
Mijn ervaringen met dit systeem zijn zeer
positief. Elkaar helpen, daar gaat het toch
om.

Miquel Faut.

Aanpak drugsoverlast:
Brusselsepoort
In verschillende wijken van Maastricht
ervaren buurtbewoners drugsoverlast.
Straathandel, illegale hennepteelt en handel vanuit panden leiden tot overlast. De
gemeente Maastricht komt, samen met
de politie en het Openbaar Ministerie, in
actie tegen drugsoverlast.
Zo gaan gespecialiseerde politieteams de
straat op en komen in actie tegen drugsrunners. Op de achtergrond werken gemeente en politie samen aan maatregelen
tegen de illegale handel: het oprollen van
hennepplantages, sluiten van illegale verkooppunten en het uitschrijven van gebiedsverboden voor criminelen.

Met uw hulp

Door te melden bij het Drugsmeldpunt
helpt u bij deze aanpak. Als u bijvoorbeeld overlast ervaart door drugshandel,
denkt dat er vanuit een bepaalde woning
wordt gedeald of ziet dat een handelaar
vanuit een auto drugs verkoopt, kunt u
dit melden bij het Drugsmeldpunt. Zo
krijgen politie en gemeente een beter
beeld van de drugsoverlast en criminaliteit. Dan kunnen we kiezen voor een gerichte en daadkrachtige aanpak.
Let op: het Drugsmeldpunt is géén
alarmcentrale, maar verzamelt informatie
om de overlast zo goed mogelijk aan te
pakken. Want: met duidelijke informatie
uit veel meldingen kunnen politie en gemeente daadkrachtig en gericht in actie
komen.
Brusselsepoort
Belfort
Caberg
Malpertuis
Mariaberg
Pottenberg

Okt
18
1
11
7
8
1

Nov
11
0
6
10
4
1

Dec
4
0
8
5
3
1

Situatie Brusselsepoort?

In het schema hierboven ziet u het aantal
meldingen bij het Drugsmeldpunt uit de
Brusselsepoort. Om de getallen in perspectief te plaatsen staan de getallen uit
een aantal omliggende wijken eronder.
Het aantal meldingen uit de Brusselsepoort is aan het eind van 2013 flink gedaald. Dit hoeft niet te betekenen dat de
drugsoverlast en drugscriminaliteit zijn
verdwenen uit de wijk. Ervaart u dus nog
overlast? Vermoedt u dat er in uw buurt
vanuit een woning wordt gedeald? Ziet u
een drugsdeal in de straat? Blijf dit melden bij het Drugsmeldpunt!

Anoniem melden kan!
Bent u bang dat een verdachte achter uw
naam komt? Vermoedt u dat uw buren
een hennepplantage hebben, maar wilt u
niet dat ze weten dat u gemeld hebt?
Anoniem melden kan: deel uw informatie
in het meldingsformulier op internet,
maar vul uw persoonsgegevens niet in.
Ook anonieme meldingen worden serieus
genomen!
Meld telefonisch via (043) 350 5111 (Lokaal tarief)
Of digitaal via www.maastricht.nl/drugs
Daar staat ook meer informatie over beleid, veelgestelde vragen en een actueel
overzicht van de aanpak van drugsoverlast.

Het koor werkt mee aan tal van activiteiten in de gemeente Roermond maar
treedt eveneens met grote regelmaat op
buiten de gemeente. Met deze rijkdom
aan variatie wil het Koninklijk Roermonds
Mannenkoor steeds grensverleggend bezig zijn. Dienstbaarheid staat bij het Koninklijk Roermonds Mannenkoor hoog in
het vaandel. In Roermond wordt het
koor alom gewaardeerd. De koorleden
zingen voor hun genoegen en voor de
gemeenschap en vinden het plezierig om
daarbij anderen te ontmoeten.

Het Rijssens Mannenkoor (1927) geeft
ongeveer veertien concerten per jaar
door heel Nederland en is bekend om
zijn krachtige mannenkoorzang. Het is
een eigentijds en dynamisch koor met
veel jong zangtalent en gaat geen uitdaging uit de weg. Met zijn ruim honderdtwintig zangers zal het Rijssens
Mannenkoor het publiek laten genieten
van hun geheel eigen sound. Het koor is
professioneel georganiseerd maar koestert de gemoedelijkheid die kenmerkend
is voor zangers met hart voor hun hobby.
Het repertoire van het Rijssens Mannenkoor bestrijkt de volle breedte van het
muzikale spectrum. Die breedte komt
ook tijdens de concerten duidelijk uit de
verf. Van klassiek tot modern, van hymne
tot musical en van psalm tot gospel. En na
Uniek groots
jaren gemotiveerd werken zijn alle inmannenkorenconcert
spanningen bekroond met een gouden
CD voor het totale oeuvre. Ook koorsoHet Koninklijk Roermonds Mannenkoor
list Ard Kamphuis zal zijn eigen inbreng
o.l.v. Hennie Ramakers, het Rijssens Manhebben deze avond.
nenkoor o.l.v. Freddy Veldkamp en Mannenkoor Borgharen -Maastricht o.l.v.
Begonnen in het Dorp Borgharen in het
Roger Moens geven op donderdag 5
jaar 1902 biedt Mannenkoor Borgharen
juni a.s.een uniek gezamenlijk connu al vele jaren een warm muzikaal oncert in de St Annakerk. Aanvang
derkomen voor koorzangers uit de gehe20.00 uur.
le regio Maastricht en omgeving. Het
Het Rijssens Mannenkoor toert 5,6,en 7
heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld
juni met een concertreis door het prachtot een gereputeerd en veelgevraagd
tige Zuid-Limburgse land. Daarbij zochten
koor. Door een zorgvuldig midden te
ze een koor om samen een concert te
houden tussen traditie en moderniteit
geven in Maastricht. Het Koninklijk Roerblijft het koor aantrekkelijk voor het pumonds Mannenkoor en het Mannenkoor
bliek en voor nieuwe koorzangers en
Borgharen-Maastricht werden bereid gewerkt het aan de ambitie om zijn toonvonden om mee te werken aan een uniek
aangevende plaats in de muziekwereld te
concert,225 mannen stemmen bij elkaar.
behouden en te versterken. Kortom geEr wordt afzonderlijk maar ook gezamennoeg ingrediënten voor een fantastische
lijk opgetreden.
avond.
Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
is opgericht in1880 en sinds 1903 gerechtigd tot het voeren van het predicaat
"Koninklijk". Het KRM timmert graag aan
de weg en manifesteert zich op meerdere
manieren. Vanzelfsprekend met een veelzijdig repertoire. Met opera, operette,
musical, volksliederen, barbershop, Irish
traditionals en spirituals. Maar ook arrangementen van popsongs zijn bestanddelen
van het zangrepertoire.
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Plaats: St Annakerk Maastricht, aanvang
20.00, kerk is open vanaf 19.30 uur. Er
wordt geen entree geheven, in plaats
daarvan wordt er een collecte gehouden.
Kijk voor meer informatie ook eens op
de website van de koren:
www.rijssensmannenkoor.nl,
www.roermonds-mannenkoor.nl,
www.mannenkoor-borgharen.com

Zes
vragen
aan
een
buurt
platform

De redactie wil graag een aantal buurtplatforms benaderen en enkele vragen
voorleggen. Het zijn steeds dezelfde vragen. Dan ontdekken we mogelijk overeenkomsten, maar in elk geval dat we van
elkaar kunnen leren. Voor dit nummer
van het buurtblad maakte de redactie een
afspraak met het buurtplatform Kommelkwartier. De heer Chrys Steegmans beantwoordde de vragen.

meekunnen en dat trekt een zware wissel
in een woonwijk. De volksvertegenwoordiging geeft in dezen niet vlug thuis.
Een ander probleem is de herinrichting
van de Brusselsestraat gebleken De veranderingen hadden een groot aantal problemen kunnen oplossen. Er zijn echter,
door een verandering in de uiteindelijke
uitvoering van de plannen, juist meer problemen gerezen. Zo is de situatie rond de
Aloysiusschool, op breng- en haalmomen1. Hoe is het bestuur samengesteld? ten dramatisch zorgwekkend. Ouders van
Buurtplatform Kommelkwartier is opge- kinderen spelen hierbij zelf een grote rol.
bouwd uit een klein bestuur met daarom- En zo speelt er meer.
heen de nodige andere vrijwilligers die
afhankelijk van het onderwerp/activiteit
3. Welke oplossingen zijn bedacht?
actief zijn of meedenken.
Wat betreft het eerste punt ligt de nadruk van het buurtplatform nu bij de kern
2. Welke problemen kent deze wijk? van de taken van ons buurtplatform: verSpecifiek voor het Kommelkwartier is de hoging van de cohesie en leefbaarheid.
samenstelling van de bevolking. Het beVoor het oplossen van problemen zoekt
treft een woonwijk waar ouderen (60+)
het platform de weg naar de volksverte30% van de bevolking vormt, direct gegenwoordigers van onze stad. Zij immers
volgd (ook 30%) door de leeftijdsgroep
moeten hun naam eer aan doen. Daarvan 15- tot 24-jarigen. Groepen mensen
naast vinden wij het belangrijk dat bewomet een zeer verschillende insteek als het ners ook zelfstandig handelen,
gaat over het wonen in een buurt.Het
participeren. De wijk, de stad is immers
motiveren en meekrijgen van de mensen van ons allemaal.
is niet makkelijk gebleken. Hoge verwachtingen aan het adres van het buurtplatDe drugsgerelateerde zaken kunnen alform in de startperiode, mede door
leen stadsbreed worden aangepakt. De
bovengenoemde aspecten, heeft geleid
alcoholoverlast laat zich vooral zien bij
tot teleurstellingen.
mensen die na het stappen in de binnenstad naar de buitenwijken terugkeren via
Problemen zijn er natuurlijk genoeg zoals de Capucijnenstraat en Brusselsestraat en
die in de gehele stad spelen. Alcohol- en
de openbare ruimte misbruiken, bevuilen
drugsgerelateerde overlast om er maar
en eigendom van anderen beschadigen.
twee te noemen. Tevens is de wijk verOok de oplossing van dat probleem ligt
rijkt met twee instellingen voor mensen
buiten het vermogen van ons buurtplatdie niet (meer) in onze maatschappij
form.
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Zonder te moralistisch te worden denken wij dat er meer aandacht moet komen voor opvoeding en educatie.
Gedogen leidt niet tot oplossingen.
4. Wat hoopt het buurtplatform te
bereiken in de toekomst?
Wat betreft de genoemde pijnpunten
bleven wij die onder de aandacht brengen. De kerntaak om mensen met elkaar
in contact te brengen en de leefomgeving
positief te verhogen blijven we koesteren.
Dat lukt steeds beter.
5. Is er voldoende geld en is er voldoende steun vanuit de gemeente?
Wat geld betreft hebben wij als platform
niet te klagen. Somber ziet, wat dit onderdeel betreft, de toekomst er uit. De
optie is dat buurtkaders op zoek zouden
moeten naar sponsors om de bezuiniging
die de gemeente voor heeft op te vangen.
Ons idee is dat een buurtkader daarmee
de onafhankelijkheid gaat verliezen en dat
is voor het huidige bestuur geen optie.
Maastricht, zowel bewoners als college,
als raad heeft (soms te) veel voordeel
genoten van de aanwezigheid van de
buurtkaders. Het voordeel moet men
niet kwijt willen raken. Geld is er, het
gaat om welke keuzes men wil maken.
6. Waarop is het platform trots?
Op het groeiende aantal mensen dat een
bijdrage wil leveren aan een positieve
leefomgeving.

Willemien Schouten

Column
Wonen in een kapelanie
Toen men klaar was met het bouwen van
onze geliefde Sint-Lambertuskerk, waren
er nog wat stenen over en daarvan
bouwde men , letterlijk in de schaduw
van de kerk, twee kapelanieën. Het
woord spreekt voor zich: woningen voor
een kapelaan. De Sint-Odastraat telde
destijds (en ook nu nog!) slechts drie
woonhuizen, waarvan er twee gebouwd
werden van dezelfde Kunrader zandsteen
als de kerk op het Koningin Emmaplein.
In de tijd van "Het Rijke Roomsche Leven" werden deze drie huizen alle drie
bewoond door kapelaans van onze parochie.

Kijk op de Wijk
In "Kijk op de wijk" vragen wij bewoners
van onze wijk wat zij van de wijk vinden,
wat er goed is in de wijk en waar eventuele verbeterpunten zijn.

bij de bewoners met een voortuin wordt
nog bekeken of de aansluitingen ook oud
zijn en die zullen dan later ook nog vervangen gaan worden.

Loopgravenoorlog
of toch iets anders?

Janine Herben woont aan de Brusselseweg in onze wijk.
Ik spreek haar aan als ze met haar Jack
Vanaf eind 2013 is ons wijkje ineens ver- Russel richting Frontenpark loopt. Ze is
anderd in een permanente zandbak. Toen tevreden over de wijk en poseert met
ze in de Vaubanstraat aan het graven wa- haar leuke hondje voor de camera.
Wat haar wel stoort is dat mensen met
ren, besloot ik als redactielid maar eens
honden de hondenpoep niet opruimen,
poolshoogte te gaan nemen.
nota bene vooral in het speeltuintje aan
De stoepen lagen open en ik dacht dat
het Frederiksbastion waar zelfs een groewe misschien glasvezel zouden krijgen,
alhoewel ik er niets over vernomen had. ne vuilbak met zakjes klaar staat.
Aan de Ravelijnstraat staat een bouwkeet
Arja Peters
met allerlei materieel eromheen, omheind door hekken en iedere dag worden
wij gewekt door het geluid van graafmachines, het vrolijke tikken van hamers op
steen en zien wij gespierde mannen met
helmen grote buizen sjouwen in de richting waar op dat moment weer een stoep
open ligt.
Ik vraag het de werklui en zij zijn graag
bereid mij te woord te staan. Tegen belofte van koffie mag ik zelfs wat foto's
nemen.
De BAM vervangt de oude gasleidingen
en aansluitingen in opdracht van Enexis
en daarna worden de stoepen weer netjes dicht gelegd in opdracht van de Gemeente.
In het gebied tussen de BrusselsewegRavelijnstraat- Bastionstraat- Menno van
Coehoornstraat zal zeker tot de zomervakantie gewerkt worden en wordt zo'n
60 meter per week vervangen.

En daar ik zelf toentertijd "om de hoek"
in de Pastoor Habetsstraat woonde, herinner ik me de namen nog van de eerwaarde bewoners van deze panden.
Op nummer 3 (sinds 1971 onze woning)
woonden, voor zover ik me dat kan herinneren, achtereenvolgens de kapelaans:
Houben, (leraar aan onze kweekschool),
Claessens (leraar aan onze Mulo) en
Kremer. Op nummer 1 woonden : de
kapelaans Funken en Vroomen en later
onze goede emeritus: pastoor Colaris.
Aan de overkant van de straat op nr. 2
bewaar ik levendige herinneringen aan
de toen nog altijd vurige missionaris kapelaan Marcus, de oprichter van MITHULA (Missiethuisfront/Lambertus) en later
aan kapelaan Grubben.
Maar toen kwam er iets geheel nieuws…
Kapelaan Kremer werd benoemd tot pastoor in Abdissenbosch en … er kwam
geen nieuwe kapelaan. Vier kapelaans
naast de pastoor was uiteindelijk ook
voor die tijd een behoorlijke luxe!
Zijn kapelanie kwam vrij. Een mooie kans
om mijn man, die toen hoofd was van
de Sint-Odaschool en met zijn gezin van 6
personen op Caberg woonde, wat meer
ruimte te verschaffen en ''wat dichter bij
de school" te krijgen.
Helaas was hij geen organist, dus het orgel bespelen in de parochiekerk, wat bij
veel hoofden der school inherent was aan
hun functie, bleef hem bespaard.
Daar stond tegenover, dat hij spontaan
een soort "buurtagent" werd.
Was er ruzie op het Orleansplein, hij
werd erbij geroepen, was er een brandje
in een container, men stond hier voor de
deur! Zocht men naar een bepaalde persoon of familie in de omgeving, op nr. 3
woonde iemand die dat wel zouden weten.
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Ook op een ander vlak bracht het wonen
van een gezin in een tot nu toe "gewijde"
woning zijn onverwachte gevolgen met
zich mee. Toen er in 1971 in de tuin van
deze kapelanie opeens van de ene dag op
de andere een babywas wapperde, bleven vrome parochianen beduusd stilstaan
en wezen elkaar op dit tot nu toe onbekende verschijnsel.
Ook voor ons als bewoners had het wonen in een "huis van de kerk" zijn consequenties. Talloze zwervers, bedelaars,
drugsverslaafden en andere hulpzoekenden wisten dit huis te vinden, vroegen in
eerste instantie naar de pastoor en namen daarna ook vrij vlot genoegen met
ons, "gewone mensen."
Ze vonden toen en vinden ook nu nog
het een heel vanzelfsprekende zaak , dat
als men in een "huis van de kerk" woont,
men bereid is te luisteren, te helpen, te
laven en te spijzen en vooral de laatste
tijd ook te geven.
Dit is misschien wel één van de moeilijkste opdrachten als gevolg van het wonen
in een kapelanie, want hoe kun je er zeker van zijn, dat de nood zo hoog is, dat
je echt moet helpen? Ik ben ervan overtuigd, dat ik in die 43 jaar dat ik hier
woon, de zaken vaak verkeerd heb ingeschat , dat ik zo nu en dan heb gegeven
aan mensen die niet echt in nood verkeerden, maar waarschijnlijk even goed
niet ben ingegaan op vragen en wensen
van ware noodlijdenden. Jammer, maar
het zij zo!
Mensen vragen mij vrij regelmatig met
een bezorgde blik in hun ogen:
"En, woon jij nog altijd zo graag hier in
dat grote huis?"
Ja! Goddank wel! Het wonen in dit huis
blijft spannend en eerlijk gezegd, hoop ik
dat het mij gegeven is om tot in lengte
van dagen hier in goede gezondheid te
kunnen blijven wonen te midden van zo
vele parochianen, buurtbewoners, oudleerlingen, vrienden en kennissen die mij
in al die jaren zo vertrouwd zijn geworden en ...gebleven!

Ria Vernooij-Nelissen.

Redactie buurtblad:

Louise van Bronswijk, Carla Luja,
Arja Peters, Wim Schoenmakers, Willemien Schouten, Ria VernooijNelissen, Lodewijk Zengerink.
Vormgeving: Coen van der Gugten

Frontenpark
Op 26 april 2013 werd door wethouder
Gerdo van Grootheest en gedeputeerde
Noël Lebens het startsein gegeven voor
de ontwikkeling van het Frontenpark.
Een park dat langzaam zou ontstaan vanuit een verborgen parel van natuur en
cultuur in de Maastrichtse binnenstad.
Een natuurgebied dat zich langzaam
had gevormd op de resten van industrieel
Maastricht.
Het Frontenpark was geen verwaarloosd
terrein. Integendeel, al sinds jaren zorgde
het CNME voor het behoud van de bijzondere natuur in het gebied en
bewaakten en onderhielden vestingstad
Maastricht en de Stichting Menno van
Coehoorn de vestingwerken in beide
Fronten. De insteek was het Frontenpark
te vormen op basis van ideeën en verwachtingen van buurtbewoners en burgers. Geen opgelegd pandoer, maar een
gebied dat ruimte bood aan de wensen
van de Maastrichtse burger: een open
proces van verovering en verleiding.
Voorafgaand aan de opening en in de periode daarna werden burgers bij iedere
gelegenheid opgeroepen hun ideeën te
presenteren. En die ideeën kwamen.
Soms realiseerbaar, soms minder mogelijk. Ieder voorstel werd serieus bestudeerd en in overweging genomen.
Belangrijk in het proces was dat indieners
blijk gaven van de ambitie om ideeën zelf
te realiseren. Het ging dus niet alleen om
het neerleggen van een droombeeld,
maar om daadkracht en de wil daadwerkelijk iets op te zetten in het gebied. Op
deze manier zou door middel van participatie een gevoel van medeverantwoordelijkheid worden gecreëerd. Daarnaast
kende de insteek van de programmering
een tijdelijk karakter.
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De projecten zouden een soort impuls
geven die de mogelijkheden binnen het
gebied zichtbaar maken.
Meer informatie over de huidige stand
van zaken:
http://www.bureaueuropa.nl/nl/manifestations/fronten
park/
http://vvvmaastricht.nl/frontenpark.
html

Rebekka Straetmans
Projectcoördinator

Maastrichtse
Verkennersband
springlevend

Op woensdag 30 april 2014 schijnt de
zon en bloeit de Verkennersband als
nooit te voren. maar is er nog steeds onzekerheid m.b.t. onze huisvesting.
Het gaat goed met de ledenaanwas en de
diverse bandactiviteiten.
Door deze positiviteit lukt het dan ook
om met het probleem om te kunnen
gaan.
Het blijft onrealistisch dat wij na 60 jaar
en Scouting Lambertus/Sterre der Zee na
75 jaar door woningvereniging Servatius
uit het gezamenlijke verenigingsgebouw
gezet worden.
Ondanks dat hier in het verleden goede
afspraken over zijn gemaakt bij de verkoop van het gebouw door het bisdom
om deze situatie te voorkomen.
Voor meer dan 200 kinderen is er dan
geen vrijetijdsbesteding meer in de vorm
van muziek en scouting in onze wijk.
Desondanks blijven wij hopen op een
goede afloop.

Odaschool
Het ODA-Dansspektakel

Voor de zomervakantie zal het grote orkest van de Verkennersband naast de
muzikale uitstapjes naar Frankrijk en
Duitsland o.a. nog te zien zijn tijdens de
grote Stadsprocessie en Reuzenstoet in
Maastricht.

Hierbij zal ons jeugdorkest Jong MVB
zeker niet ontbreken.
Naast de Rommelmarkt en het Rad van
Avontuur met mooie prijzen zijn er ook
activiteiten voor de kinderen zoals een
reuze springkussen en gratis schminken.
De opbrengst van deze dag is geheel beNa de zomervakantie zal het paradestemd voor het onderhoud en de vervanpaardje de Show and Marchingband MVB ging van instrumenten van de Show &
nog diverse optredens verzorgen in
Marchingband MVB.
België,Zwitserland,Frankrijk en Duitsland. De Maastrichtse Verkennersband is een
bloeiende muzikale jongerenvereniging
Meteen na de zomervakantie organiseren die bestaat uit een junior en seniorkorps
wij onze jaarlijkse ouderwetse rommel- waar je al vanaf 8 jaar lid van kunt wormarkt op zondag 16 september,
den.
waarbij alle buurtbewoners kunnen genie- Als je geïnteresseerd bent in de Maasten naast de vertrouwde rommeltrichtse Verkennersband, dan kun je
marktspullen van een geweldige
meer informatie krijgen op
artiestenparade.
www.maastrichtseverkennersband.nl of
ons liken via facebook.
Jullie komen toch zeker ook op zondag
16 september naar de oudste en gezellig22 juni om 14 uur alle kinderen van de
school acte de presence geven. U bent
allen van harte welkom om dit spektakel
bij te wonen! Kaartjes zijn verkrijgbaar
vanaf 12 mei bij de administratie van de
basisschool St.Oda.

We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het tweejaarlijks ‘Odamuziekspektakel’, dat we dit jaar tot
“Oda-Dansspektakel” hebben gedoopt.
Bibliotheekversterking door
Onder leiding van de leerlingenraad hebmiddel van het ‘dBos-project‘
ben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8
een naam voor dit dansspektakel bedacht: Basisschool St. Oda en de stadsbibliotheek Maastricht Centre Céramique zijn
beide een samenwerking met de naam
Oh…. Dance All !
Samen met dansschool Bernaards zijn alle “de Bibliotheek op school” (dBoS) aangegaan. Dit om, gezamenlijk, het leesplezier
kinderen en leerkrachten al enkele weken bezig met het instuderen van diverse van de leerlingen te verhogen en hun indansen. In plaats van de nodige reguliere formatie- en mediavaardigheden te verbeteren.
gymlessen worden nu danslessen
gegeven….op en top bewegen op muziek!
Buiten deze dansen, zal ook onze blazersklas onder leiding van de Koninklijke Harmonie “Ster van Maastricht” een paar
nummers ten gehore brengen.

Dit schooljaar wordt in Kindcentrum
Oda een bibliotheekvoorziening uitgebreid met een actuele collectie van maar
liefst 2000 nieuwe boeken, die jaarlijks
aangevuld wordt. Vanuit het Centre Céramique wordt er voor 4 uur per week
We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe een leesconsulent binnen de school gestationeerd en deze zal in nauwe samenlocatie en hebben deze gevonden in het
werking met leescoördinatoren en
auditorium van het MECC. Dus dat
wordt voor alle leerlingen weer een ech- vrijwilligers, waarvoor ouders benaderd
te theaterervaring. Daar zullen op zondag zijn, leesbevorderende activiteiten orga8

niseren. Aangezien Basisschool St. Oda
onderdeel is van kindcentrum Oda, zullen
ook de andere kindpartners van deze
voorziening gebruik kunnen maken.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Spreekt het u aan dat we een leerlingenraad hebben, dat het dBos-project in onze school wordt opgezet, dat we diverse
activiteiten met en voor kinderen organiseren, maar daarnaast de kernvakken niet
uit het oog verliezen? Loopt u dan gerust
eens onze school binnen voor informatie.
Wordt uw kind binnenkort vier jaar? Dan
mag het weldra naar groep 1 van de basisschool. We maken graag een afspraak
met u om ons mooie onderwijsgebouw
te laten zien voordat u uw kind op onze
school inschrijft. Neem ook alvast een
kijkje op onze website www.oda-bs.nl om
een indruk te krijgen van onze school.
Kindcentrum Oda :
elke dag….open dag !!
Dus u kunt , na een afspraak,
ons Kindcentrum tijdens het functioneren
bezoeken!
E-mailadres school: info@bs-oda.nl

Team basisschool St.Oda

Nieuws van het CNME
CNME Maastricht is inmiddels verhuisd
van de Statensingel naar de Capucijnenstraat, in Het Brandweer. Hier zijn nu al
een twintigtal bedrijven gevestigd. Op de
benedenverdieping wordt nog gewerkt
aan de ruimtes voor café Zondag en een
expositieruimte.CNME maakt momenteel
wel nog gebruik van de stalling in de
melkfabriek voor de machines.
In het Frontenpark (Lage Fronten) gebeurt veel. Er is door de gemeente Maastricht een nieuw pad aangelegd. En er
worden nieuwe hagedissenbiotopen gemaakt als compensatiemaatregel.
Kom zeker eens kijken om dit stuk Maastricht te ontdekken. In de toekomst zullen de Hoge Fronten en Lage Fronten
met elkaar verbonden worden.
Tevens zullen een deel van de vestingmuren worden geconsolideerd, zodat er
geen verder verval zal plaatsvinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de flora
en fauna die op de muren voorkomt.

Wist u trouwens dat in speeltuin Fort
Willem sinds kort ook een natuurspeelplaats aanwezig is? Ook een bezoekje
waard!

Activiteiten in de Hoge Fronten
Zondagochtend 29 juni muurhagedissenexcursie Hoge en Lage Fronten. Hoe
gaat het met
deze zonaanbidders?
Zaterdagochtend 1 november landelijke natuurwerkdag Hoge Fronten. Handen uit de mouwen.

Rondleiding
Zuyd Hogeschool
In november 2013 was het zover. Ongeveer 10 mensen meldden zich in de centrale hal van Zuyd Hogeschool aan de
Brusselseweg voor de rondleiding door
Dhr. C. Mantz, oud-leraar.
Dhr. Mantz had zich goed voorbereid en
gaf eerst wat uitleg in de lerarenkamer
over de historie en functies van het gebouw.

Het was oorspronkelijk bedoeld als
kweekschool ( de latere pedagogische
Academie en PABO), maar ook als
Informatie over deze activiteiten kunt u
M.M.S. ( Middelbare Meisjes School), MUt.z.t. vinden op de website van het CNLO en Klooster voor de Zusters van het
ME, onder activiteitenagenda.
arme Kind Jezus. Het kleinere gebouwtje
Ook op de facebook en twitterpagina van ernaast was het noviciaat voor de postuCNME wordt informatie over activiteiten lanten en novicen van deze congregatie in
geplaatst.
Nederland.
Voor activiteiten in het Frontenpark (Lage Fronten), volg de facebookpagina van
het Frontenpark

Groeten van alle medewerkers van
CNME Maastricht
Lage Fronten in ontwikkeling, met nieuw hagedissenbiotoop
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De kweekschool of tegenwoordige
PABO, waar het gebouw in aanvang voor
was bedoeld, bleek inmiddels niet meer
op locatie Maastricht aanwezig, maar in
Sittard.
vervolg op pag. 10

Maar het arresteren van verdachten van
misdrijven behoort niet tot de kerntaak
van Team Handhaven. Sommige handhavers dragen inderdaad handboeien en een
wapenstok. Maar die dragen zij in de eerste plaats voor zelfbescherming en voor
als een situatie uit de hand loopt.
Dit betekent niet dat Handhavers wegkijken als er een strafbaar feit plaatsvindt.
Ze maken dan snel een zorgvuldige inschatting: is het voor de veiligheid van
omstanders en van henzelf verstandig om
in te grijpen of is het beter de politie te
waarschuwen?
Iedereen weet toch dat bepaalde
mensen in de buurt criminele activiEen aantal belangstellenden had zelf de
bouw gebruikt zal gaan worden als woteiten uitvoeren!?
kweekschool doorlopen en wist dan ook ningen i.p.v. als school. Overleg daarover Dan kan een handhaver toch geleuke anekdotes toe te voegen tijdens de is gaande.
makkelijk ingrijpen?
wandeling door het gebouw.
De kantine is enorm en vormt de verbin- Net zoals voor de politie geldt voor
ding tussen oud- en nieuwbouw en wordt handhavers natuurlijk dat ze volgens de
Wat is het groot en divers! De oudbouw volop gebruikt door de studenten om
wet pas mogen ingrijpen of beboeten als
met de imposante trappenhuizen en wir- onder het genot van drank en spijzen aan duidelijk is dat iemand in overtreding is.
war van gangen en verdiepingen en de
de laptop te werken.
Een vermoeden of het argument 'iederoude kapel, nu omgetoverd tot aula.
Wij waren onder de indruk en hebben
een weet toch dat…' is niet voldoende.
Daarachter de nieuwbouw met grote
genoten van de uitleg van Dhr. Mantz,
Bovendien is opsporing van strafbare feibibliotheek bovenin. Het uitzicht over de waarna nog werd nagepraat met koffie
ten niet de taak van handhavers. Dat is de
stad is van daaruit adembenemend!
aan de Vaubanstraat.
taak van de politie.
Door allerlei inkrimpingen zou het zo
kunnen zijn dat een deel van de nieuw-

Arja Peters

Om welke regels gaat het eigenlijk?
Elke gemeente heeft eigen gemeentelijke
wetten en regels, die zijn opgenomen in
de Algemene Plaatselijke Verordening
Met meer dan 120.000 inwoners mag
(APV). Hierin staan gemeentelijke regels
Maastricht zich een echte stad noemen.
voor bijvoorbeeld parkeren, het stallen
Dat brengt veel moois met zich mee, zo- van fietsen, aanplakken van biljetten, eveals kunst en cultuur. Maar ook problemen nementen, terrassen, uitstallingen en
en uitdagingen, zoals parkeerproblemen
bouwwerkzaamheden. Een Maastrichtse
en zwerfafval. Een belangrijke rol bij de
handhaver handhaaft deze APV: hij of zij
aanpak hiervan is weggelegd voor Team
wijst bewoners, bezoekers en onderneHandhaven.
mers op deze regels en geeft waar nodig
een waarschuwing of boete.
Team Handhaven?
Team Handhaven is onderdeel van de
Om welke regels gaat het niet?
gemeente Maastricht. Het team bestaat
Er zijn een heleboel zaken die buiten de
uit een groot aantal handhavers. Zij con- APV vallen. Een belangrijk voorbeeld is
troleren of de burgers, bezoekers en on- het rijdend verkeer. Het is de taak van de
dernemers van Maastricht zich aan
politie te bekeuren voor bijvoorbeeld
verschillende regels houden. Dit doen zij door rood rijden en snelheidsovertredinop verschillende manieren: dagelijkse pa- gen, ook van scooters. Ook strafbare
trouilles voor de controle van bijvoorfeiten, zoals diefstal en drugshandel, valbeeld parkeervergunningen en geplande
len niet onder de taakstelling van Team
controles, waarbij zij bijvoorbeeld kijken Handhaven.
of milieuregels (zoals voor het buiten
zetten van vuilniszakken) nageleefd wor- Maar wat als handhavers een drugsden. Ook gaan zij op pad wanneer zij een deal of diefstal waarnemen? Ze hebbepaalde melding krijgen vanuit de wijk of ben toch handboeien en een wapenstok?
van een bewoner. Handhavers zijn meest- Iedere burger mag een andere burger
al te herkennen aan hun uniform. Zo niet, aanhouden als die een strafbaar feit
dan hebben zij altijd legitimatie bij zich.
pleegt. Een handhaver dus ook.
Dit heet een 'burgerarrest'.

Maastrichtse Handhavers:
taken en bevoegdheden
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Ik heb een vraag of opmerking.
Hoe kan ik Team Handhaven bereiken?
Elke wijk in Maastricht heeft een Wijkgebonden Medewerker. Dit is een handhaver die extra aandacht en tijd heeft voor
uw wijk. Op de website van de gemeente
Maastricht, onder 'buurtinformatie', kunt
u zien wie de Wijkgebonden Medewerker is in uw wijk. Of bel de gemeente
(14043) en vraag naar de Wijkgebonden
Medewerker.
Meer weten? Kijk op
www.maastricht.nl/handhaven

Team Handhaven bestaat uit medewerkers met verschillende bevoegdheden.
Handhavers zijn te herkennen aan het
logo van Toezicht en Handhaving (links).
De Wijkgebonden Medewerkers zijn ook
te herkennen aan het embleem in de
vorm van een vuistje (rechts). Zij hebben
extra bevoegdheden, bijvoorbeeld op het
gebied van milieuhandhaving.

