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VOOR DE INWONERS VAN ST. PIETER, JEKERDAL EN VILLAPARK

Bestuur Buurtplatform
treedt af
Het bestuur van het Buurtplatform St. Pieter Jekerdal Villapark heeft
- met pijn in het hart - besloten om per 24 april 2017 af te treden. We leggen
u graag uit waarom wij ons genoodzaakt zien deze stap te nemen.
Vorig jaar kondigde de gemeente aan dat
alle Buurtplatforms moeten overgaan naar
Buurtnetwerken. Deze transformatie brengt
veel veranderingen met zich mee, onder
andere ﬁnanciële. Voor onze wijk betekent
dit een vermindering van inkomsten van
65%. Daarnaast moeten alle activiteiten en
werkgroepen zelf subsidie aanvragen en
dat kan steeds maar voor één jaar. Ook is er
geen rol meer voor het Buurtplatform als
centraal aanspreekpunt in de buurt.
Gedurende meer dan een half jaar hebben
wij als bestuur meermaals contact gehad
met de wethouder, het ambtelijk apparaat
en de gemeenteraad om onze bezwaren te
uiten. Samen wilden we zoeken naar een
maatwerkoplossing voor onze wijk. Want
we zouden het doodzonde vinden om alles
wat we hebben opgebouwd, teniet te zien
gaan door zo’n transformatie. De gemeente
liet aanvankelijk weten mee te willen denken met ons. We hebben ons daarom per 1
januari 2017 toch aangemeld als Buurtnetwerk.
We waren hoopvol; onze aanpak is meerdere malen geprezen door bestuurders en
ambtenaren. Dit is de aanpak waarbij het
Buurtplatform eerste aanspreekpunt is

Buurtnetwerk

Heeft u zin en tijd om samen met andere
mensen die de wijk een warm hart toedragen vorm te geven aan een Buurtnetwerk? Vindt u het leuk om te contact te
onderhouden met de vele samenwerkingsverbanden in de wijk en met de gemeente?

voor en naar de gemeente, waarbij het
initiatieven neemt, faciliteert en coördineert, processen onderhoudt en zorgt voor
een systematische planning en evaluatie.
Maar het meedenken van de gemeente
gebeurde in stilte. Begin februari stuurden we met het bestuur een brief aan het
College van B&W, waarin we nogmaals onze
bezorgdheid uitten. Wie schetst onze verbazing toen we als reactie een brief kregen,
waarin stond dat we principieel dwarsliggen en dat daarom onze basissubsidie van
€ 5.550, die vijf dagen eerder schriftelijk
was toegezegd, is opgeschort. Dit was voor
ons de druppel die de emmer deed overlopen. Wij voelen ons niet meer serieus
genomen en zijn moegestreden en uitgepraat. Onze laatste activiteit is de Cultuurroute op 23 april. We treden af per 24 april.
Ons aftreden betekent natuurlijk niet dat
alle samenwerkingsverbanden en initiatieven in de wijk afgelopen zijn. Er zijn meer
manieren dan de onze om samen te werken
en dingen voor elkaar te krijgen. We hopen
dan ook dat andere mensen zich willen
inzetten om een Buurtnetwerk te vormen
en energie te steken in onze prachtige wijk.
Want onze wijk is het waard!

Als u meer informatie wilt, neem dan
contact op met Mariëlle Munnecom,
Procescoördinator Zelfsturing van de
gemeente Maastricht via (043) 350 58 55 of
marielle.munnecom@maastricht.nl.
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23 april:
Cultuurroute
Zondag 23 april a.s. vindt de derde
editie van de Cultuurroute plaats.
Geniet op 18 locaties in onze mooie
buurt van kunst en cultuur, variërend
van muziek, toneel, poëzie en fotograﬁe tot een Sint Pietersdictee en
een tweetal rondleidingen.
Enthousiaste buurtgenoten en ondernemers zetten hun deuren open voor kunstenaars uit de buurt en voor u. De programmaboekjes zijn inmiddels huis-aan-huis
verspreid in de wijk, maar ook af te halen
in de buurtwinkels. Op onze website vindt
u de digitale versie.
We openen de Cultuurroute om 12.30
uur met de Harmonie Sint Pieter bij de
Veldekekapel. Het slotakkoord klinkt op de
Vijfsprong om 17.00 uur, waar we samen
met de aanwezigen een groot koor vormen
onder leiding van Geralt van Gemert.
Tip: Maak vooraf uw selectie: naar welke
kunstvorm gaat uw voorkeur uit? Welke
locatie maakt u nieuwsgierig?

Wij wensen u een mooie route toe.

Onze activiteiten in 2016
Het afgelopen jaar heeft het
Buurtplatform zich ingezet
voor verschillende initiatieven in onze buurt. Benieuwd
wat we het afgelopen jaar
allemaal hebben gedaan?
U vindt het volledige jaarverslag op onze website.

> Het (mede)organiseren van de
Burenbeurs, Koken voor elkaar en
Salon Sint Pieter
> Bemiddeld met de organisatie
van Festival Bruis zodat er zo min
mogelijk overlast was voor de buurtbewoners en samen met het festival
een burenfeest georganiseerd
> 4 edities van de nieuwsbrief
verzorgd
> Een eerste succesvolle editie van
de Open tuinen dag opgezet
> Gewerkt aan knelpunten in de
wijk met de werkgroepen Verkeer
en Groen
> Samenwerking gezocht met
het COA en buurtbewoners om
toekomstige bewoners van het
asielzoekerscentrum aan de
Parkweg te betrekken bij onze buurt

oppasoma
zoekt
klusjesman

kluskampioen
zoekt
oppas

Zondag
16 oktober 2016
tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur
locatie: Buurtcentrum aan de Pastoor Kribsweg 14A

De diensten ruilbeurs
voor buren en verenigingen
in Sint Pieter
MEDE
MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:

Zondag 12 juni

Open tuinen dag
Sint Pieter
Van 14:00 tot 17:00 uur
stellen 16 buurtgenoten
hun tuin voor u open.
De tuinen zijn gemarkeerd met ballonnen.

DEELNEMENDE FAMILIES
Baaten
Baay
Franssen
Heemskerk
Jacobs
Janssen
Koene
Offerein
Pijnenborg
Van Poppel
Rekko
Van Schayck
Smeets
Staal
Volkstuinvereniging Jekerdal
Voorvelt (na 15:00 uur)

Vernieuwde website
www.buurtplatform.nl
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ADRES
Burgemeester Ceulenstraat 78
Mergelweg 105A
Sint Rochusweg 6
Laan van Brunswijk 13
Sint Willibrordusstraat 13
Laan van Brunswijk 51
Sint Maternusstraat 10
Plenkershoven 43
Plateauweg 21
Ganzendries (Bijenkasten, imker aanwezig!)
Sint Lambertuslaan 15
Meesenbroekweg 37
Mergelweg 454 (Villa Canne)
Nekummerweg 19 (koetshuis villa Canne)
Laan van Brunswijk (tegenover huis nr. 85)
Onderdoorgang naast Luikerweg 7

>> Ingezonden nieuwsbrief van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

COA Maastricht Parkweg
Wij denken dat er genoeg mensen in de
buurt wonen die goede ideeën hebben om
de nieuwe bewoners warm te ontvangen.
Wij zijn op zoek naar deze mensen!

Dagelijks vragen mensen asiel
aan in Nederland. Het COA
(Centraal Orgaan opvang
asielzoekers) vangt deze mensen
op en begeleidt hen. Vanaf het
moment dat een asielzoeker
Nederland binnenkomt wordt
hij opgevangen in één van onze
opvanglocaties. Om u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocatie op
de Parkweg zullen we u geregeld
informeren via een nieuwsbrief.

Opvang aan de Parkweg
Op 17 september 2017 moet het azc in de
wijk Limmel leeg zijn en gesloten worden.
Op termijn zullen de asielzoekers die nu
in Limmel verblijven worden gehuisvest
aan de François de Veijestraat in Maastricht. Echter, dat zal niet eerder kunnen
dan medio 2018. Nu zal de locatie aan de
Parkweg worden ingezet om de asielzoekers
in Maastricht continuïteit te geven. Er is
voor deze ‘tussentijdse’ locatie gekozen om
mensen die nu in Maastricht verblijven, en
al iets hebben opgebouwd, in Maastricht te
laten blijven totdat het azc aan de François
de Veijestraat bewonersklaar is.
In november 2016 heeft de gemeente de
vergunning voor de vestiging van een
(tijdelijke) opvanglocatie aan de Parkweg
afgegeven. Tussen het COA en de gemeente
Maastricht is een bestuursovereenkomst
gesloten voor vijf jaar. In deze overeenkomst zijn bestuurlijke afspraken over
gebruik, duur en veiligheid vastgelegd. In
het kader van de bezwaarprocedure zijn
bezwaarschriften tegen de komst van de
opvanglocatie ingediend. Op 6 maart jl.
heeft er een hoorzitting plaatsgevonden
en de gemeente zal in de loop van april een
besluit op de bezwaren nemen. Het COA
gaat het pand vanaf eind april gefaseerd
in gebruik te nemen. De verhuizing vindt
plaats terwijl de bezwaarprocedures nog
niet zijn afgerond. Juridisch gezien mogen
de bewoners al aan de Parkweg wonen.
Het COA gaat er vanuit dat er een, voor het
COA, positieve uitspraak komt.

Ontmoetingsdiner
Sommige buurtbewoners hebben al hun behoefte uitgesproken om deze groep mensen
welkom te heten. Het idee is om ‘ergens’ in
een weekend omwonenden en nieuwkomers de mogelijkheid te bieden om elkaar
te ontmoeten, kennis te maken, elkaars verhalen te horen en een platform bieden om
nieuwkomers kennis te laten maken met
Maastricht en omgeving. Op een feestelijke
manier met een hapje en een drankje. Heeft
u iets te bieden? Neem gerust contact met
ons op!

Eerste bewoners
In de meivakantie verhuizen de eerste
bewoners. Een kwetsbare groep van 36
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
(AMV). Hiervoor is gekozen omdat deze
groep 24 uur begeleid wordt door een groot
team mentoren. In juni vindt de verdere
inhuizing van de gezinnen en alleenstaande
volwassenen gefaseerd plaats. Alle AMV’ers
die naar de Parkweg verhuizen, komen uit
Limmel. De gemeente zorgt voor onderwijs
voor deze minderjarigen, het COA voor
onderdak en van Nidos krijgen zij een wettelijke voogd toegewezen. Kinderen onder
de 15 die zonder ouders naar Nederland
zijn gekomen, worden zoveel als mogelijk
in gastgezinnen geplaatst. De groep van 36
kinderen die nu naar de Parkweg komt zijn
tussen de 15 en 17,5.
Participatie en integratie
Het COA vindt het ontzettend belangrijk
dat de mensen die in een asielzoekerscentrum verblijven verbinding maken met
omwonenden. Mensen activeren; de taal
leren, Nederland leren kennen, etc. De
verregaande samenwerking zoals die hier
in Maastricht is ontstaan tussen gemeente, COA en bureau V&I is uniek. Namens
bureau V&I en de gemeente heeft Lilianne
Geraerdts al veel gesprekken gevoerd met
mensen die wat willen betekenen voor de
mensen in de opvang. Hetzij op sportief
gebied, als ‘buddy’, maar ook voor een goed
gesprek. Alles op basis van een klik tussen
vrijwilliger en asielzoeker. Graag wil ze in
contact komen met bewoners uit de omliggende wijken die verbinding willen maken
met de nieuwe bewoners van Parkweg 20.
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International Friends Share
Stichting International Friends Play heeft
verschillende projecten lopen op het azc in
Limmel. Zo komen bijvoorbeeld moeders uit het azc en hun (kleine) kinderen
wekelijks samen om muziek te maken,
te dansen, etc. Dit doen zij met moeders
en kinderen van expats die in Maastricht
woonachtig zijn. Doel is een relatie op te
bouwen met de lokale gemeenschap in een
veilige en warme omgeving; culturen bij
elkaar brengen, begrip voor elkaar te kweken, ervaringen uit te wisselen. De stichting
werkt samen met studenten die op vrijwillige basis ‘iets’ kunnen en willen betekenen
voor asielzoekers. De stichting organiseert
in samenwerking met bureau V&I (Vrijwilligers & Integratie) en gemeente Maastricht
wekelijkse bijeenkomsten in het azc. De
stichting wil nu ook graag samenwerken
met omwonenden in Villapark in ‘iets’ dat
werkt voor de bewoners van de Parkweg 20
en de buurt. Suggesties zijn meer dan welkom. ‘Een zachte landing helpt bij integreren’, aldus Emma Bendall van de stichting
International Friends Play & Share.
Contact; vraag en antwoord
Alle medewerkers op locatie zijn getraind
en bedreven in het beheren en beheersbaar
houden van een locatie. Alle bewoners
kennen ook de huisregels. Desalniettemin
vragen wij u om eventuele problemen die u
ervaart te melden en in gezamenlijkheid op
te lossen. Voor tegen- en voorstanders moet
ruimte zijn. Praktische bezwaren, praktische oplossingen, het mag allemaal. Wij
willen alle geluiden graag horen.
U kunt ons bereiken via villapark@coa.nl.
www.coa.nl

Wijkwijzer 6212
In 2016 werkten de Wijkambassadeurs,
Marjolein Wassenberg en Huguette
Maassen-Maris, aan een sociale kaart
van de buurt, die niet alleen inzoomt
op de sociale partners in de wijk maar
ook informatie biedt over activiteiten
op het gebied van onder andere sport en
bewegen, vrije tijd, zingen en muziek,
maatschappij en milieu en gezondheid
en welzijn.
Resultaat hiervan is de Wijkwijzer 6212 die
inwoners een gemakkelijk overzicht geeft
van de activiteiten in hun wijk. Met als doel
om mensen met elkaar te verbinden. In
week 10 is de Wijkwijzer 6212 huis-aan-huis
verspreid. Ook vindt u de digitale versie op
onze website.

Voortgang Mergelweg
fietsstraat

De Wijkambassadeurs
Tijdens de Burgertop van 1 november 2014
over gezondheid en zorg is het idee van
een Zorgkroeg en later Wijkkroeg geboren.
In onze buurt resulteerde dit uiteindelijk
in de Wijkkroeg 6212. Sinds september
2015 organiseren de Wijkambassadeurs
iedere laatste woensdag van de maand van
16.00 tot 17.00 uur in Eetcafé de Sjans deze
Wijkkroeg. Alle inwoners van Sint Pieter,
Jekerdal en Villapark kunnen daar terecht
met vragen over zaken als zorg, welzijn,
gezondheid en participatie. Ook als u
advies wilt, een bijdrage wilt leveren of gewoon eens kennis wilt maken met andere
wijkbewoners, de wijkagent of wijkverpleegkundige bent u welkom.

Wijkwijzer

6212

Heeft u vragen voor de Wijkambassadeurs
6212 of toevoegingen voor de Wijkwijzer
6212? Neem dan contact op via:
wijkambassadeurs6212@gmail.com.

Opening trap ENCI-gebied en
overdracht groeve

foto: Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

De Mergelweg (het traject vanaf
Café Den Dolhaart tot Kanne) is sinds
kort een ﬁetsstraat. Na een proces
van vele jaren werkt de gemeente
met inspraak van betrokken burgers
een plan van inrichting uit. Er is
een budget beschikbaar waarmee
de inrichting vorm kan worden
gegeven. Naar verwachting is die in
2018 gereed.

Op 12 april is een deel van de ENCIgroeve aan Natuurmonumenten
overgedragen. Hierdoor komt het
transformatieplan weer een stukje
dichterbij.
In maart organiseerde de stichting SintPietersberg Adembenemend een informatieavond. Hierbij is de ontwikkelvisie voor
de groeve, de overgangszone en delen van
het ENCI-gebied gepresenteerd.

De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hierbij hoog. Sommige deelnemers vonden dat de ontwikkelingen
te traag gaan. Toch is er al veel gebeurd,
zoals het gedeeltelijk bouwrijp maken van
de overgangszone en de aanleg van de infrastructuur. Voor de verdere ontwikkeling
van het gebied krijgt nu vooral het nieuwe
bestemmingsplan prioriteit.
Voor meer informatie zie www.enci-gebied.nl.

Colofon
Bestuur Buurtplatform
Voorzitter
Marianne Bruijnzeels
Penningmeester
Jan van der Meer

Bestuursleden
Manon Machiels
Annemie Jongen
William Gerardu
Gaddu van der Meulen
Mieke Koeslag-Kreunen

Website
www.buurtplatform.nl
E-mail
info@buurtplatform.nl
Facebook
Buurtplatform St. Pieter Jekerdal
Villapark

Door derden aangeleverde stukken vallen niet onder de redactionele
verantwoordelijkheid van het Buurtplatform.
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