Buurtblad voor Mariaberg

B L A U W D O R P

|

P R O O S D I J V E L D

|

T R I C H T E R V E L D

Jaargang 16 | nummer 1 | maart 2014

De Anjelier
Buurtblad De Anjelier
Jaargang 16 | nummer 1
www.mariaberg.eu | redactie@mariaberg.eu | twitter.com/mariaberg_eu

Belangrijke
telefoonnummers
Foto omslag:
De gemoederen lopen weer
hoog op.

Inhoud:
Wijkaanpak werkt aan de stad
Makkelijker vergunning voor
kleinere bouwsels
De BuitenBeter app
Het traditionele Paasdiner

Alarmnummer
112
Politie (geen spoed)
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
Buurtbeheerbedrijf Z/W
3479120
Buurtinformatiecentrum Mariaberg
3547700
Gemeente Maastricht
14043
Mosea Thuiszorg
3549180
Servicecenter werk en inkomen
3100951
Kindermishandeling
3639424
Groene Kruis - Domicura
3690690
Verplegen en verzorgen
3690670
Kraamzorg
3690630
Wijkservicepunt Thuiszorg
3690602
Huisartsenpost AZM (op afspraak)
3877777
Zorgpunt Thuiszorg (gratis)
0800-66.66.66.5
Mist er volgens u een telefoonnummer of klopt een
nummer niet meer? Tip ons via redactie@mariaberg.eu.

Lokale verkiezingen steeds
belangrijker
Hoogwaardige dienstverlening
van hulpmiddelen verstrekking
Trichterveld
Jongeren op gezond gewicht
Samen in beweging
Sensoor Telehulpverlening
Limburg

Redactie:
Mat Maesen
Loek Kennes
Mathy Geraerts

2

Op een dag hoort Petrus de bel van de hemelpoort.
Wanneer hij deze opent, ziet hij nog juist een man
weglopen. Hij schudt verwonderd het hoofd en sluit
de poort weer. Hij is nog maar tien stappen verder
als hij de bel weer hoort. Hij opent de poort, en ziet
nog net dezelfde kerel opnieuw weglopen. Hij sluit
de poort op een kiertje en wacht af achter de poort.
Na een paar tellen gaat de bel weer, Petrus trekt de
poort open en kan nog net dezelfde kerel bij de arm
grijpen. Op de vraag van Petrus of hij met zijn
voeten aan het spelen is, antwoordt de man
verward:
"Ik kan er ook niets aan doen Petrus! Ze zijn mij aan
het reanimeren."

Adverteren in de Anjelier
Laat kansen niet zomaar
lopen. Adverteer daarom
ook in buurtblad de
Anjelier.
Het buurtblad bestaat uit
een mix van actualiteiten,
informatie en
verstrooiing.
De Anjelier wordt huis
aan huis verspreid in heel
Mariaberg. De content in
het blad wordt in eigen
beheer geproduceerd en
is afkomstig van een
professionele lokale
redactie. Trends worden
dan ook snel gesignaleerd en opgepakt.
Lezers willen weten wat
er in hun omgeving
gebeurt en speelt. De
Anjelier is het medium bij
uitstek dat in Mariaberg
in deze behoefte voorziet
en tevens als kerntaak
heeft om lokale
informatie laagdrempelig
toegankelijk te maken.
Geïnteresseerd in de
mogelijkheden om te
adverteren in de
Anjelier?
Neem dan vrijblijvend
contact op met
acquisiteur Loek Kennes
via:
loekkennes@home.nl.

Mariaberg is op Facebook,
Twitter en LinkedIn. U
vindt
ons onder mariaberg043
of kijk op
www.mariaberg.eu.

Budgetkringen
weer van start
Heb je geldzorgen? Wil je een
leuker leven, maar kom je
moeilijk tot actie? Dan is een
Budgetkring misschien iets voor
jou. Je gaat concreet aan de
slag om dingen anders aan te
pakken. Daar heb je meteen
voordeel van : handig inkopen,
zuinig met energie, slim
besparen, lekker eten voor een
prik. Je werkt samen met
anderen, dus je staat er niet
alleen voor. Deelname is gratis.
Binnenkort starten weer
nieuwe kringen in verschillende
wijken in Maastricht. Doe ook
mee en meld je aan op tel. nr.
043 – 325 86 83 of stuur een
mail naar
maastricht@budgetkring.nl.
Meer info vind je op
www.budgetkring.nl.

Greep op geld & goed in je vel

Colofon
De Anjelier verschijnt 5
keer per jaar en wordt
verspreid in de wijk
Mariaberg (inclusief de
wijkdelen Blauwdorp,
Proosdijveld en
Trichterveld).
De Anjelier is een uitgave
van het buurtplatform van
Mariaberg.
Het is niet toegestaan de
inhoud uit De Anjelier
en/of Wijkportaal Mariaberg.eu over te nemen
zonder voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
Sommige rechten behoren
toe aan derden en zijn in
licentie uitgegeven aan De
Anjelier en Wijkportaal
Mariaberg.eu.
Lever uw copy voor de
volgende editie uiterlijk in
op vrijdag 18 april 2014.

Bezoek ook eens
een vergadering
De vergaderingen van het BPF zijn
openbaar. Middels het vergaderschema
van 2014 stelt het buurtplatform u in de gelegenheid om aan te schuiven tijdens
deze vergaderingen. Dit hoeft niet per se met een vraag te zijn. Ook als u kennis
wilt maken met de mensen van het buurtplatform bent u van harte welkom
tijdens de vergaderingen op 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 19
augustus, 16 september, 21 oktober en 18 november 2014. Controleer
regelmatig www.mariaberg.eu voor aanpassingen van het vergaderschema.
Het buurtplatform houdt graag rekening met uw komst en verzoekt u daarom om
uw komst vooraf aan te melden via het secretariaat van het buurtplatform:
bpfmariaberg@gmail.com.
De vergaderingen beginnen telkens om 19:00 uur in de Kookpit aan de
Archipelstraat 18 in Mariaberg.

Van de redactie
Voor u ligt de eerste Anjelier van 2014. Gestoken in een nieuw jasje. Waarom zult
u denken? Zoals in voorgaande nummers al was aangekondigt, is er gezocht naar
een nieuwe redacteur. Het moest iemand zijn welke tevens kennis heeft met het
voorbereiden en het opmaken van een blad zoals De Anjelier. Deze redacteur is
op het laatste moment gevonden. Iemand die bijna vijftig jaar in de graﬁsche
wereld gewerkt heeft en nu geniet van zijn pensioen.
Een nieuwe redacteur begint dan meteen met het omgooien van de bestaande
opmaak van De Anjelier. Te beginnen op de voorpagina met een nieuwe kop,
bestaande uit een nieuwe anjer en een ander lettertype. Iets rustiger.
Ook is er gekozen om een nieuw lettertype voor alle artikelen te gebruiken. Voor
de geïnteresseerden het lettertype Calibri. Een mooie vormgegeven letter welke
goed leesbaar is en niet te zeer in elkaar gedrukt, waardoor ook kleinere letters
goed leesbaar blijven voor iedereen.
Tevens is er afgestapt van de uitgevulde, strakke kolommen, zodat het blad toch
een speelse opmaak krijgt.
In dit nummer treft u artikelen aan welke voor u van belang zijn. Artikelen over
Blauwdorp, Mariaberg en Trichterveld. Wetenswaardigheden waar u misschien al
iets over heeft gehoord, maar nu op papier staan. Die u nu op uw gemak kunt
lezen. Artikelen waar u uw voordeel mee kunt doen. Inschrijvingen voor een
overheerlijke Paasmaaltijd bijvoorbeeld.
Leest u eens de advertenties goed door, want ook onze buurtwinkels staan altijd
voor u klaar en vaak nog met leuke aanbiedingen.
De moppen zijn we ook niet vergeten. Ze staan nu her en der tussen de artikelen
en niet meer gecentreerd op één pagina.
Een nieuwe redacteur betekent echter niet dat u geen artikel mag schrijven voor
De Anjelier. Heeft u iets te melden waarvan u denkt dat de lezers dit ook zal
interesseren, stuur het dan in naar de redactie.
De redactie hoopt dat u middels De Anjelier op de hoogte blijft van
hetgeen in uw wijk van belang voor u is en wenst u veel leesplezier!
Mat Maesen
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Wijkaanpak werkt aan de stad
Wijkaanpak Maastricht stimuleert het samenwerken
aan vitale en aantrekkelijke Maastrichtse wijken.
Jacques Costongs, wethouder Cultuur, Wonen en
Wijken, is trots op wat er in het eerste jaar is bereikt en
heeft vertrouwen in de integrale aanpak die doorgaat
tot en met 2020. In het eerste voortgangsbericht staat
welke resultaten zijn behaald in 2013 en welke acties
zijn gepland voor 2014. Allereerst zijn de herstructureringswijken in beeld gebracht, is een gedeelde visie
geformuleerd en een plan de campagne vastgesteld.
Ondanks de crisis en beperkte mogelijkheden van de
woningcorporaties zijn gerichte investeringen op fysiek
en sociaal gebied gedaan. Alle herstructureringswijken
hebben structurele en integrale aandacht gekregen met
gerichte interventies in alle naoorlogse wijken.
Hierdoor is het mogelijk prioriteiten af te wegen naar
het totaal van de wijken. Ook worden reguliere en extra
activiteiten op het sociale vlak steeds beter afgestemd.
Veel projecten zijn wegens succes gecon-tinueerd zoals
Kunstketel/Kookketel, Veur elkaar, wijkservicepunten
en enkele nieuwe projecten als Burgers aan het Stuur in
De Heeg zijn gestart. In praktijk dient de wijkaanpak als
basis voor hernieuwde samenwerking en biedt de
wijkaanpak meerwaarde door het opbouwen en delen
van collectieve kennis en de bevordering van
burgerkracht.
Basis voor hernieuwde samenwerking
Alle betrokken organisaties zijn bezig met herijkingen
en reorganisaties. Ook worden middelen steeds
schaarser. Gezamenlijk dienen daarom scherpere
keuzes gemaakt te worden. De wijkaanpak stimuleert
nieuwe samenwerkingsverbanden en oplossingen door
het werk rond de leefgebieden leren, werken en wonen
te organiseren. Burgers en ondernemers worden
uitgenodigd om mee te doen. Dat gebeurt in dialoog en
door open gesprekken te organiseren zoals straat- en
tafelgesprekken en wijkoverleggen.
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Opbouwen en delen van collectieve kennis
In de wijkaanpak is transparant samenwerken en het
delen van kennis en ervaring het motto. Voorheen was
de kennis gefragmenteerd en verstopt in buurten. In
2013 is een begin gemaakt met het opbouwen en delen
van collectieve kennis en het uitbreiden en versterken
van het netwerk van ‘wijkaanpakkers’. Dit gebeurt via
een community waar actieve leden kennis delen,
samenwerken en hun werk publiceren op
www.wijkaanpakmaastricht.nl. Via social media kan
iedereen reageren en zijn of haar steentje bijdragen
aan de wijkaanpak.
Ruimte voor innovatie en vernieuwing waarbij de
burger aan het roer staat
Rode draad in de wijkaanpak is dat gemeente Maastricht en andere organisaties hun werkzaamheden
meer afstemmen op de mogelijkheden van burgers.
Voorbeeld is de groeiende burgerkracht in De Heeg. In
samenwerking met het kunstproject Rooftoptiger en
Trajekt willen bewoners in 2014 een nieuwe impuls
geven aan het centrum (Roserije en omgeving). Het
college wil deze ontwikkeling met een impulsbijdrage
van € 60.000 ondersteunen.
Het voortgangsbericht wijkaanpak 2013-2014 is te
lezen op www.wijkaanpakmaastricht.nl
Wijkaanpak is een initiatief van gemeente Maastricht,
in coproductie met de corporaties Servatius, Woon-punt
en Maasvallei, Trajekt en andere partners die actief zijn
in de wijken. Kijk voor meer informatie op
www.wijkaanpakmaastricht.nl.

Makkelijker vergunning voor kleinere bouwsels
Voortaan kan in Maastricht gemakkelijk een vergunning
gehaald worden voor kleinere bouwwerken. Het gaat
om onder meer aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen,
overkappingen, erfafscheidingen en dakkapellen. Als
het bouwplan voldoet aan de eenvoudige vuistregels
dan is de vergunning beschikbaar, bij de balie of
digitaal. De Welstands-/Monumentencommissie (WMC)
van Maastricht heeft de vuistregels opgesteld als een
vorm van dienstverlening aan burgers met
bouwinitiatieven. “Het is een grote vooruitgang voor
onze burgers met bouwplannen. Ze zijn nu verlost van
de bureaucratische rompslomp. Ook voor de WMC zelf
is het van betekenis, want die kan nu meer aandacht
geven aan ingrijpende bouwplannen en de inrichting
van de openbare ruimte”, aldus verantwoordelijk
wethouder André Willems.
Met een nieuwe veelomvattende Omgevingswet in
aantocht zijn in de afgelopen tijd al diverse wetten en
regels veranderd, waardoor soms een vergunning voor
het uitvoeren van een bouwplan zelfs niet meer nodig
is. Maar met het oog op het aanzien van een buurt of
straat zijn toch nog tal van kleine, veel voorkomende
bouwwerken gebonden aan een omgevingsvergunning,
vroeger bouwvergunning genoemd. Dat is bijvoorbeeld
het geval met een dakkapel aan de voorkant van een
huis of met een erfafscheiding in de voortuin. Als een
woongebied een rommelige aanblik biedt, dan dalen
daar de prijzen van de woningen. Regulering valt dus
goed te begrijpen.
De Maastrichtse WMC vindt dat vergunningverlening
voor de kleinere bouwwerken niet meer met onnodig
zware procedures gepaard mag gaan. Ze heeft daarom
criteria opgesteld die als vuistregels voor de
beoordeling van een bouwplan gehanteerd kunnen

worden. De medewerkers van de gemeente kunnen aan
de hand van de vuistregels in korte tijd bepalen of een
plan aan de criteria voldoet. De vuistregels zijn
natuurlijk ook heel handig bij het opstellen van een
plan. De vuistregels zijn te vinden op de website van de
gemeente Maastricht.
Voor relatief simpele bouwwerken is geen ﬂora- en
faunatoets meer nodig en evenmin een milieutoets.
Een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een
dergelijk bouwwerk mag niet langer dan acht weken
onderweg zijn. Eventueel kan een aanleiding aanwezig
zijn voor een verlenging van de procedure met
hoogstens zes weken. De bedoeling is dus om een
bouwinitiatief vlot en zonder rompslomp af te
handelen. “Met de vuistregels hebben we nu een
handzaam instrument om burgers met bouwplannen
verder te helpen,” zegt wethouder Willems.

BROEM Rijvaardigheidscursus voor 50-plussers op
24 april in Maastricht
BROEM betekent letterlijk BReed overleg Ouderen En Mobiliteit. Het is een landelijk initiatief van ANWB, Bovagrijscholen en Veilig Verkeer Nederland, bedoeld om senioren een beter inzicht te geven in het verkeer. Zo kan
iedereen zo lang mogelijk zelfstandig en veilig mobiel blijven.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Maastricht en de gemeente Maastricht nodigt 50-plussers uit deel te nemen aan
de BROEMRIT die duurt van 13.30 tot 16.30 uur waarna een certiﬁcaat van deelname word uitgereikt. De bijdrage
om deel te nemen aan de broemrit is 11 euro inclusief koﬃe of thee. Op het programma staan een opfriscursus
verkeerstheorie en een rijproef in uw eigen auto met een bevoegde rij-instructeur. Ook krijgt u een gehoor en
ogentest in samenwerking met Beter Horen en Paul Block.
De rijervaring van veel 50-plussers is tegelijkertijd vriend en vijand. De wegen en de kruispunten zijn ingewikkelder
geworden en er zijn nieuwe verkeersregels. Via de BROEMRITTEN willen we uw vertrouwen om veilig de weg op te
kunnen, versterken.
Meedoen aan deze cursus heeft absoluut geen consequenties voor uw rijbewijs.
Hebt u interesse dan kunt u zich opgeven via e-mail: willyjeurissen@home.nl of tel. 06-55340900 van VVN
afdeling Maastricht onder vermelding van uw naam, adresgegevens, tel en geboortedatum.
5
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Snel en eenvoudig meldingen doorgeven met de BuitenBeter app
Wethouder André Willems: “Uit eigen ervaring weet ik
dat de app uitstekend functioneert.”
Ziet u rommel buiten op straat of in de buurt? Een
stoeptegel die los ligt? Met de BuitenBeter app kunt u
snel en gemakkelijk dit soort zaken melden bij de
gemeente via uw smartphone. Meteen op de plek en
op het moment dat u het signaleert.
Vier stappen
In vier stappen meldt u een probleem.
1. Maak een foto. Zo kunnen we de aard van het
probleem inschatten;
2. Leg de locatie vast. Dit gebeurt automatisch, maar u
kunt ook zelf een adres invoeren.
3. Omschrijf het probleem. U kunt kiezen uit een lijst of
zelf een probleem omschrijven;
4. Verzend de melding.

Gratis downloaden
De BuitenBeter app is beschikbaar voor de iPhone,
Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian en
Windows Mobile. U kunt de app gratis downloaden uit
de app-winkels of via www.buitenbeter.nl.

Afhandeltermijnen
Doordat meldingen rechtstreeks in het meldsysteem
van de gemeente worden ingevoerd, met foto,
omschrijving en coördinaten, scheelt dit in tijd om de
melding af te handelen. De afhandelingstermijnen voor
meldingen openbare ruimte staan op
www.maastricht.nl/afhandeltermijnen.

Karel loopt door Maastricht en wordt daar door
een pizza-brommertje aangereden.
"He, eikel kun je niet om me heen rijden?", roept hij
naar de jongen op de brommer.
"Nee", roept de jongen terug, "Daar heb ik niet genoeg
benzine voor bij me!"

Meld u aan voor het traditionele Paasdiner!
Het eerste kwartaal van 2014 zit er op. De lente en Pasen zijn in aantocht, en
daarmee is het traditiegetrouw ook tijd voor het jaarlijkse Paasdiner voor 55plussers in onze wijk (6214).
Het diner vindt dit jaar zoals gewoonlijk plaats op Palmzondag 13 april en het
buurtplatform van Mariaberg doet er alles aan om ook dit jaar weer een overheerlijk menu aan te bieden.
Het Paasdiner wordt vanouds gehouden in het buurtcentrum aan de Anjelierenstraat 35. De zaal is open vanaf
17.30 uur, waarna het daadwerkelijk smullen is geblazen vanaf 18.00 uur. Het Paasdiner kost € 6,50 per persoon.
Inschrijven voor deelname kunt u middels onderstaande inschrijfstrook in te leveren bij José en Mathy Geraerts,
Rozenstraat10 in een gesloten envelop met het juiste bedrag ingesloten. Wij hopen u op 13 april te verwelkomen,
maar wees er op tijd bij, want vol is vol.
Bewoners met de postcode 6214 hebben voorrang bij aanmelding.
_____________________________________________________________________________________________
Dhr/Mevr: …………………………………………………………...................................................................................................................................................................………………………………….
Adres: …………………………………..............................................................……………………………………………..................................................................................................………………………….
Postcode: ……………………………........................................................………................................................................................................…………………………………………………………………….
Telefoon: ………………………………………….......................................................................................................................................................…………………………………………………………………
wenst met …........….. persoon/personen deel te nemen aan het Paasdiner.
Ingesloten is de bijdrage voor deelname van € 6,50 perpersoon.
Inschrijven is mogelijk van 31 maart tot uiterlijk 9 april
7

Lokale verkiezingen worden steeds belangrijker!
De vrijheid om te stemmen op de politieke partij van je
keuze is lang niet overal ter wereld vanzelfsprekend. In
Nederland halen we vaak onze schouders op als het op
stemmen aankomt. Sommigen denken dat stemmen
geen verschil maakt, anderen willen zich niet verdiepen
in de verschillen tussen de politieke partijen.
Dat is jammer, want je stem uitbrengen kan wel degelijk
het verschil maken! Politiek klinkt misschien saai, maar
is dat zeker niet. De overheid bepaalt in belangrijke
mate hoe zorg, onderwijs, verkeer en bijvoorbeeld
veiligheid geregeld zijn. Politiek drukt op alledaagse
zaken een stempel.
De Rijksoverheid draagt de komende jaren een deel
van haar verantwoordelijkheden over naar gemeenten.
Gemeenten kunnen deze verantwoordelijkheden deels
naar eigen inzicht invullen De invloed van lokale politiek
op ons leven neemt daardoor toe. Dat geldt ook voor
het belang van stemmen.
Wist je dat je voor deze belangrijke beslissing niet veel
tijd kwijt bent? Je kunt ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 de stemwijzer
raadplegen. Door enkele vragen te beantwoorden,
weet je precies welke lokale partij het beste bij je
overtuigingen past.
Stemmen in een vrije democratie is niet vanzelfsprekend. Je stem uitbrengen maakt altijd het verschil.
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Al was het maar omdat je gebruik maakt van een recht
dat veel anderen in de wereld niet hebben.

Hoogwaardige dienstverlening op het gebied van hulpmiddelenverstrekking
Al sinds 1 januari 2013 werken Vegro en
GroenekruisDomicura samen op het gebied van
hulpmiddelen verstrekking. Met ingang van 1 januari
2014 zijn de regionale zorg-aanbieders
GroenekruisDomicura en Vivre gefuseerd en gaan
samen verder onder de naam Envida. Met behulp van
deze samenwerking wordt een kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening op het gebied van
hulpmiddelen neergezet. De huidige Thuiszorgwinkel in
Maastricht, Mockstraat 1, gaat verder onder de nieuwe
naam; Thuiszorgwinkel van Envida. Een tweede
Thuiszorgwinkel van Envida opent op 10 februari 2014
in Maastricht aan de Brusselsestraat 148. Op die
manier kunnen cliënten van Envida en inwoners van
Maastricht e.o. ten allen tijde terecht bij een
Thuiszorgwinkel bij hen in de buurt.
Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen,
welzijn en zorg aan cliënten, vooral chronisch zieken en
ouderen, in Zuid Limburg. Mocht de cliënt de essentiële
aspecten van zijn leven, namelijk zorg, wonen en/of
welzijn, niet meer voor zichzelf kunnen regelen dan
ondersteunen wij de cliënt en zijn sociale omgeving
daarbij. Daarbij wordt gestreefd naar een ‘thuisgevoel’
voor de klant.

verpleegartikelen en wellness-producten.
Hulpmiddelen die gratis vanuit de Zorgverzekeringswet
geleend kunnen worden zijn bijvoorbeeld een rolstoel,
bedverhogers of een hoog-laagbed. Voor het lenen van
hulpmiddelen is een geldig legitimatiebewijs en een
pasje van de zorgverzekeraar nodig. Een groot artikel,
bijvoorbeeld een hoog/laag bed, wordt gratis
thuisbezorgd en geplaatst. Kleine artikelen kunnen
opgehaald worden in de Thuiszorgwinkel.
Ook is het mogelijk tegen aantrekkelijke tarieven
artikelen te huren zoals een paar krukken, borstkolf of
hometrainer. Daarnaast heeft de Thuiszorgwinkel een
uitgebreid assortiment met verkoopproducten zoals
bloeddrukmeters, weegschalen, bandages,
scootmobiels, sta-opstoelen en tal van praktische
handige hulpmiddelen. Leden van Service van Envida
ontvangen tevens, op vertoon van een ledenpas, 10%
korting.

Net als voorheen blijft de Thuiszorgwinkel hét adres
voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen,

De Thuiszorgwinkels zijn geopend van maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur. De deskundige medewerkers
voorzien klanten graag van een passend advies en
informatie. Voor meer informatie kan er contact
opgenomen worden met de klantenservice via het
telefoonnummer 043 - 3690 660 of kijk op
www.envida.nl.

Een Belg steekt met zijn ﬁets de grens over en
rijdt naar Maastricht. Als het donker wordt komt
hij daar aan. Hij heeft echter geen licht en wordt dan
ook al snel aangehouden door een politieman:
"Geen licht, dat wordt een bekeuring", zegt de agent.
Dan ontdekt de agent dat er nog meer aan de ﬁets
mankeert, en begint een hele lijst te maken.
"Geen voorlicht: €20,-. Geen achterlicht, ook €20,-.

Achterspatbord is niet wit: €30,-. Remmen doen het
niet, geen bel, geen reﬂectoren, ..."
De Belg staat sip te kijken, maar ineens begint hij heel
hard te lachen.
"Wat is hier zo leuk aan?" vraagt de politieman.
Stikkend van het lachen brengt de Belg uit:
"Daar komt iemand aan die helemaal geen ﬁets bij zich
heeft!"
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Leerlingen basisscholen denken na over toekomst Maastrichtse binnenstad
Meer wijkagenten, een graﬃtimuur, meer sport en spel
en meer kleur in de binnenstad
Meer speelplekken en ruimtes om te sporten in de
binnenstad, meer kleur en licht, een graﬃtimuur en
meer wijkagenten. Dat zijn enkele adviezen van de
Maastrichtse basisschoolleerlingen aan het
stadsbestuur voor de nog op te stellen Visie op de
Binnenstad. Ongeveer vijftig leerlingen uit de groepen 7
en 8 van de Maastrichtse basisscholen hebben
vanochtend nagedacht over de toekomst van de
binnenstad. Dat deden ze tijdens een speciaal daarvoor
georganiseerde leerlingenconferentie, de 10’er Town
Hall Meeting. De bijeenkomst vond plaats in het
Stadhuis en werd georganiseerd door de Jongerenraad,
basisschool St. Aloysius en de gemeente Maastricht.
John Aarts, stadsdeelwethouder van de binnenstad,
nam de resultaten in ontvangst uit handen van de
leerlingen.
“De jeugd heeft de toekomst. Dat is in dit geval ook
echt zo. De toekomst van onze binnenstad ligt over een
aantal jaren in handen van deze leerlingen. Het is dan
ook nooit te vroeg om na te denken over die toekomst.
Vandaar ook het initiatief. Het is fantastisch om te zien
met hoeveel creativiteit en interesse alle leerlingen
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hebben nagedacht over hoe hun
stad er over twintig jaar moet uit
zien,” aldus een tevreden
wethouder Aarts.
Uniek
Het is voor het eerst dat leerlingen van zoveel
verschillende basisscholen gezamenlijk meedenken
over een beleidsvisie van de gemeente. In totaal deden
ongeveer vijftig leerlingen mee. De volgende
basisscholen uit Maastricht namen deel: basisschool
(Bs.) St. Aloysius; Bs. Scharn; IBS El Habib; Bs. John F.
Kennedy; Bs. De Vlinderboom; Bs. Wyck;
Suringarschool; OBS De Regenboog; Montessorischool
Binnenstad; Bs. St.Oda. Ook twee basisscholen uit
buurgemeenten Lanaken (Vrije Basisschool Jan Rosier)
en Eijsden-Margraten (Bs. Tangram) hebben
meegedaan.
Visie op de Binnenstad
De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester
en Wethouders in januari 2013 opdracht gegeven om
door middel van een interactief proces te komen tot
een integrale visie op de binnenstad. Aan de hand van
open gesprekken (“stadsavonden”), een website
(www.visiebinnenstadmaastricht.nl), praatpaal en

facebookpagina
(www.facebook.com/visiebinnenstadmaastricht)
probeert het college met zoveel mogelijk bewoners,
ondernemers en bezoekers te praten over de
binnenstad. Het proces moet leiden tot een breed
gedragen visie op de toekomst van de binnenstad. De

derde stadsavond staat gepland op 24 februari in de hal
van het Stadhuis aan de Markt. Tijdens deze avond
worden ook de resultaten van de 10’er Town Hall
Meeting gepresenteerd en besproken. De visie moet
gereed zijn in juni van dit jaar.

Trichterveld
Het BOC Trichterveld zijn een aantal
bewoners die zich vrijwillige hebben
opgegeven bij de start van de
transformatie van Trichterveld. De
transformatie hield in dat de buurt
gecontroleerd en in overleg met het
BOC gesloopt en hergebouwd zou
worden. Duur van het project was
afhankelijk van de mate van
vrijkomen van de woningen. In een
convenant met de woningcorporatie
werd destijds overeengekomen dat er
geen geforceerde ( lees gedwongen)
verhuizingen zouden plaatsvinden.
Het tot stand komen van dit
convenant gebeurde niet zonder slag
of stoot en liep op een gegeven
moment geheel vast. Door
bemiddeling van een adviesbureau
dat werd ingehuurd, zijn de
besprekingen afgerond kunnen worden met het
bovengenoemde convenant als uitkomst.
Vrijgekomen woningen zouden bezet worden door Ad
Hoq, een anti kraak stichting, en er zou pas gesloopt
worden indien beide woningen onder één kap vrij
zouden komen. Door dit convenant zijn de huidige
vaste huurders terecht blijven investeren in hun
woning. De gedachte was dat ze er zonder probleem
zouden kunnen blijven wonen. Dit soort afspraken
waren uniek, wat strookte met het unieke karakter van
de buurt. Het BOC werd door het toenmalige bestuur
van Maasvallei gezien als volwaardig en enig
overlegorgaan binnen deze transformatie-activiteiten.
Zelfs hun eigen huurdersvereniging werd in deze
gepasseerd.
Het huidige bestuur van wooncorporatie Maasvallei wil
af van deze afspraken, omdat het volgens hun in deze
economisch moeilijke tijden niet meer haalbaar is om
de gemaakte afspraken na te komen. Na een
overlegstilte van bijna twee jaar werden we op 22
Januari bij wooncorporatie Maasvallei acte de
presence te geven, overtuigd ervan om de volgende
stappen te bespreken. We kwamen van een koude
kermis thuis. Er werden ons geheel uitgewerkte
plannen voorgelegd aangaande een versneld, en dus

bloksgewijs slopen van buurtdelen. Lijnrecht op de
destijds gemaakte afspraken. Gevolg van dit beleid is
dat er ook mensen gedwongen moeten verhuizen, de
tweede afspraak die geschonden werd. Ten derde
werden het BOC, de bewoners dus, geheel niet
betrokken bij deze kentering in beleid. Maasvallei had
reeds de besprekingen met de gemeente over het
gewijzigde beleid gevoerd, en hun toestemming
gekregen, en volgens directeur Frans Crijns was
juridisch alles afgedekt. Hij wilde dan ook geen
duimbreed toegeven en hield vol dat hij niet anders
kon. Dus geen ruimte voor overleg en daarom ook
geen rol meer voor het BOC
Zoals zo vaak staat de bewoner weer met lege handen
en steekt woningcorporatie Maasvallei het BOC een
mes in de rug. Een rechtszaak aangaan tegen een
orgaan als een woningcorporatie is voor een vrijwillig
groepje bewoners een onbegonnen zaak en ﬁnancieel
ook niet haalbaarOok de gemeente laat z’n inwoners
deze keer in de kou staan want ook zij hebben destijds
toegezegd dit convenant te steunen.
De huurdersvereniging HV Woonvallei van haar kant
laat het ook afweten v.w.b. steun naar haar bewoners,
want ook zij hebben zonder overleg toegestemd in de
plannen van Maasvallei.
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Maastricht neemt deel aan landelijk
programma Jongeren Op Gezond Gewicht
Het college van burgemeester en wethouders van
Maastricht heeft deze week besloten om deel te nemen
aan het landelijke programma Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG). JOGG is een methode om overgewicht
tegen te gaan bij kinderen/jongeren in de leeftijd van 019 jaar. Publieke en private partijen werken nauw
samen aan een gezonde(re) jeugd. Gemeenten
vervullen hierin een spilfunctie. Binnenkort zal de
gemeente een samenwerkingsovereenkomst met JOGG
tekenen en met lokale private en publieke partijen tot
een plan van aanpak komen.
Overgewicht bij kinderen groeiend probleem
Overgewicht bij jongeren is een groeiend probleem.
Een op de zeven kinderen heeft overgewicht. In
sommige wijken is dat zelfs al een op de drie kinderen.
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de landelijke
beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde
jeugd. Het is een duurzame aanpak waarbij
verschillende partijen op lokaal niveau nauw
samenwerken. JOGG biedt een totaalaanpak voor alle
projecten en partijen die te maken hebben met het
tegengaan van overgewicht bij jongeren. Deze aanpak
is eﬀectief gebleken om de stijging van overgewicht bij
jongeren (0-19 jaar) om te zetten in een daling.
Gemeenten die zich aansluiten bij JOGG zorgen er
samen met hun lokale partners voor dat gezonder eten
en meer bewegen voor kinderen makkelijker en
aantrekkelijker wordt.
Meer jongeren laten bewegen
Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van de
gemeente om meer Maastrichtenaren, maar vooral ook
jongeren, aan het bewegen en het sporten te krijgen.
De vorig jaar gepresenteerde sportnota
‘Mee(r)Bewegen’ biedt een integrale aanpak voor
sport en bewegen, gezondheid, onderwijs en
leefbaarheid. Meer dan voorheen wil de gemeente
gezamenlijk optrekken met andere organisaties bij het
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realiseren van deze doelstelling. In de JOGG aanpak
wordt deze verbinding ook gelegd, speciﬁek gericht op
de doelgroep 0–19 jaar voor de preventie en bestrijding
van overgewicht.
Vervolgtraject
De volgende stap is het opstellen en ondertekenen van
de samenwerkingsovereenkomst met het landelijke
JOGG bureau. Hiermee wordt Maastricht oﬃcieel
JOGG-gemeente. In samenwerking met lokale partners
wordt een integraal plan van aanpak opgesteld. Daarna
volgt de oﬃciële kick oﬀ

Stadsprins Henri d’n Ierste
Erfprins vaan de Ruttesingel

Voor de eerste keer sinds het bestaan van De Blauwe
Veste aan de Brouwersweg laten wij van ons horen in
De Anjelier.
Het pand dat ruim 12 jaar heeft leeg gelegen na het
vertrek van Artifort is nu een mooi complex geworden
met 68 appartementen, onderverdeeld in sociale
woningbouw en vrije sector woningen. Alles gezamenlijk onder een dak.
De samenstelling van de bewoners is zeer gevarieerd
van jong tot oud en van alleenstaanden tot stellen en
gehuwden.
Toen in mei 2012 de eerste bewoners via verhuurder
Maasvallei zich vestigden, was er al snel behoefte om
een BOC op te richten welke het doel heeft de
eventuele problemen op te lossen tussen bewoners en
Maasvallei. Daarna kwam er al snel de behoefte om
deze BOC ook in te zetten om de onderlinge contacten
tussen de bewoners van het complex te bevorderen en
zo de saamhorigheid op te krikken.
Dit heeft geresulteerd in een jaarlijks terugkerende
nieuwjaarsbijeenkomst, in de zomer een barbecue en
evenementen zoals een (speurtocht)wandeling en een
smartlappenavond.

bewoners van het complex De Blauwe Veste was, gaan
we nu deze wandeling organiseren voor het hele gebied
waar De Anjelier verspreid wordt.
Deze wandeling kunt u doen per groepje met familie of
kennissen. Per groepje krijgt u een formulier mee met
de route welke u moet lopen en u moet op dit
formulier ook een paar vragen beantwoorden welke u
zult ontdekken op deze wandeling.
De groepjes vertrekken om de 5 minuten. Het gaat er
niet om wie het snelst terug is op de eindbestemming,
maar om het meeste aantal goede antwoorden en
uiteraard om een heel leuke vrijetijdsbesteding.
Deze wandeling zal gehouden worden op zondag 27
april a.s. om 13.30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 21
maart via email bocdeblauweveste@gmail.com met
vermelding van naam, adres en het aantal deelnemers.
Vanwege het feit dat de BOC De Blauwe Veste geen
inkomsten heeft vraagt men hiervoor een bijdrage van
€ 2,00 per groep, welke u kunt betalen aan het begin
van de wandeling. Dit om de kosten te bekostigen van
het kopieëren van de route- en vragenlijsten.
Houdt u van wandelen, geeft u dan tijdig op!

Wandeling
Na het succes van de wandeling, die alleen voor de

President Mobuto van Zaire is op bezoek in
Londen en is onder de indruk van het verkeer,
dat daar links is. "Zouden we dat systeem bij ons ook
niet invoeren?", vraagt zijn secretaris. "Tja", antwoordt
Mobutu, "ik ben die zelfde mening toegedaan hoor!
Maar zouden we toch maar niet eerst eens beginnen
met een proefperiode?" "Kijk we gaan eerst beginnen
met de vrachtwagens en als het goed loopt, dàn pas
met de personenwagens."

De Buurtbrök Mariaberg is dit jaar door de medewerkers van Jan Linders, Tongerseweg 53 Maastricht
gekozen tot het goede doel van 2014.
Samen met deze supermarkt gaan wij dit jaar allerlei
acties op touw zetten.

De opbrengst van deze acties komt ten goede van de
Buurtbrök Mariaberg.
Medewerkers Jan Linders. BEDANKT!!!!!!
Onze eerste actie heeft al plaatsgevonden. Onze
volgende actie is op donderdag 17 en vrijdag 18 april.
Deze actie zal geheel in het teken staan van Pasen.
In de entreehal van Jan Linders treft u de vrijwilligers
van de buurtbrök aan die leuke paasartikelen te koop
aanbieden.
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Maastricht Sport en Leger des Heils samen in beweging
Vanmiddag tekenden wethouder Sport, Gerdo van
Grootheest namens Maastricht Sport en Will Linssen,
Manager Primair Proces van het Leger des Heils een
convenant waarin de samenwerking verder uitgebreid
en geïntensiveerd wordt. De basis voor de
samenwerking werd vorig jaar al gelegd tijdens het
project de Dutch Street Cup.
Met het aanstellen van een buurtsportcoach,
geﬁnancierd vanuit de sportimpuls regeling, wordt het
sportprogramma voor de cliënten van het Leger des
Heils verder uitgebreid. Zo wordt er binnenkort gestart
met een wandel-, ﬁtness- en hardloopgroep. Daarnaast
verkennen de organisaties diverse gezamenlijke
projecten die de doelgroep ondersteunen in het
participatie-en arbeidsintegratieproces. De bijdrage die
sport levert aan een zinvolle dagbesteding en praktisch
leefritme zorgt ervoor dat op termijn de doelgroep ook
op de sportparken kan deelnemen aan werkzaamheden
op en rondom de sportaccommodaties.
Samenwerken
Deelname aan sportactiviteiten helpt cliënten van het
Leger des Heils om structuur in hun leven te brengen.
Structuur die nodig is om weer actief te kunnen
deelnemen aan de maatschappij. Maastricht Sport,
beheerder van de binnen-en buitensport
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accommodaties van de gemeente Maastricht, creëert
op termijn mogelijkheden voor participatieprojecten
voor cliënten van het Leger des Heils op o.a. sportpark
Geusselt en sportpark West. Wethouder Van
Grootheest en Maurice Bockting, directeur Maastricht
Sport zijn blij met de samenwerking met het Leger des
Heils; “de samenwerking tussen het Leger des Heils en
Maastricht Sport laat zien dat sporten en bewegen
maatschappelijke participatie stimuleert in de breedste
zin van het woord.”

Sport verbindt
In 2013 namen twee spelers van het Dutch Street Cup
Team Maastricht succesvol deel aan de European
Homeless Cup in Manchester. Ze brachten zelfs de
Europese titel mee naar huis. Deze titel gaf niet alleen
de deelnemers en hun fans zelfvertrouwen maar zorgde
er ook voor dat de deuren voor beweegparticipatie
voor de rest van de cliënten duurzaam werden

geopend. Naast het voetbalteam dat ook dit jaar traint
voor deelname aan het landelijke toernooi, start er
binnenkort een wandel-, ﬁtness en hardloop groep voor
de cliënten. Uiteindelijk is het doel om de deelnemers
te laten doorstromen naar het reguliere sportaanbod
van Maastricht Sport, naar verenigingen of
commerciële sportaanbieders in de stad.

Sensoor Telehulpverlening Limburg komt oren te kort!
Sensoor Telehulpverlening Limburg is op zoek naar
vrijwilligers die opgeleid willen worden om hulp op
afstand te bieden, via telefoon, chat of mail. Er start
binnenkort een basistraining.
Telehulpverlening Limburg verzorgt de hulp op afstand
in de provincie Limburg. Dit door middel van de
telefoon en internet. Mensen kunnen hierbij anoniem
blijven en dat maakt het gemakkelijker om over
gevoelige zaken te praten. Daarom werkt Sensoor
Telehulpverlening Limburg ook samen met 113Online
op het gebied van suïcidepreventie.
Sensoor Telehulpverlening Limburg
De afdeling Sensoor is dag en nacht telefonisch
bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een
gesprek. De Sensoorlijnen worden elk jaar ongeveer
24.000 keer gebeld. De gesprekken gaan over heel
uiteenlopende zaken : relatieproblemen, ziekte,
verslaving, depressie, angsten etc. en over eenzaamheid. Want er zijn nogal wat mensen die alleen zijn en
die contact met Sensoor zoeken om een praatje te
maken.
Sensoor-e Limburg
Sensoor-e Limburg verzorgt de hulp via chat en email.
Er wordt op verschillende dagdelen gechat. Sensoor-e
Limburg chat via een web gebaseerd programma en
met MSN. Elk jaar worden er ongeveer 4000 chats
gevoerd. Ook de chats gaan over allerlei onderwerpen:
psychiatrische problemen, eetproblemen, automutilatie
etc. Daarnaast kan er met de vrijwilligers gemaild
worden.
Opleiding
Vrijwilligers van Sensoor en Sensoor-e Limburg komen
met allerlei vragen en problemen in aanraking.
Natuurlijk worden ze daar goed op voorbereid. Elke
vrijwilliger volgt eerst een basistraining over
gespreksvaardigheden. Vrijwilligers van Sensoor-e
krijgen daarna nog een aanvullende training voor
internethulp. Ook wordt er stage gelopen aan de
telefoon of pc.
Als de training goed wordt afgerond krijgt de vrijwilliger
een contract met Telehulpverlening Limburg. Daarna

zijn er nog regelmatig werkbesprekingen en andere
vormen van deskundigheidsbevordering. En is er altijd
een beroepskracht bereikbaar voor overleg.
Vrijwillige inzet, goed geregeld!
Vrijwilligerswerk bij Telehulpverlening Limburg is een
uitdaging. En een unieke kans om samen te werken met
een zeer gemotiveerde groep collega’s.
Telehulpverlening Limburg is in bezit van het landelijk
keurmerk “vrijwillige inzet goed geregeld.” En dat
betekent dat alle ’zakelijke’ aspecten van dit
vrijwilligerswerk echt goed geregeld zijn.
Geïnteresseerd?
Vraag dan een informatiepakket aan op
telefoonnummer 045-5719166 of kijk op de website
www.telehulplimburg.nl.
Je kunt ook altijd een vrijblijvende afspraak met een
van de beroepskrachten maken om samen te
overleggen of dit vrijwilligerswerk geschikt voor je is.

Een man klaagt bij zijn huisarts: "Steeds als ik een kopje
koﬃe drink,doet mijn rechteroog zeer."
De dokter geeft hem wat pijnstillers mee. Een week
later is de patient terug en meldt: "De pijn is geen haar
minder geworden als ik koﬃe drink."
De arts begrijpt hier niets van en stelt voor: "Drinkt u
hier maar eens een kopje koﬃe, dan kijken we wat er
gebeurt."
Nauwelijks heeft hij de eerste slok genomen of de arts
zegt : "Ik zie het al, haalt u voordat u verder drinkt eerst
eens het lepeltje uit het kopje."
Een man ﬁetst voortdurend langs Paleis Soestdijk.
Op een gegeven moment rijdt hij de oprijlaan op en zet
zijn ﬁets tegen het paleis neer.
Meteen wordt hij op zijn nek gesprongen door twee
marechaussees. "U moet die ﬁets daar weghalen."
"Waarom?", vraagt de man.
"Prins Bernhard komt zo langs," zegt de marechaussee.
"Nou en," zegt de man, "hij staat toch op slot?"
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