DE BLIKOPENER

JAARGANG 19 NUMMER 08 - 2013
STICHTING LEEFBAARHEID
BOSCHPOORT BOSSCHERVELD
Deze uitgave van ‘De Blikopener’
wordt mede mogelijk gemaakt door:
Eetcafé Den Diek bij Frits en Juliëtte Bosscherweg
169 Seizoen specialiteit: Mosselen (reserveren op
nummer 06 53592767 of 043-8525732 is aan te raden)

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET…..
Sinterklaas en Zwarte Piet, ze horen bij elkaar als mes en
vork, als kop en schotel, al zou je dat met al die ophef er
om heen bijna vergeten. Sinterklaas wordt al jaren
verdrongen door de commercie rondom Kerstmis. De
kerstballen liggen al in de winkels, maar een leuke
sinterklaasetalage (weet u nog hoe wij vroeger met onze
neus tegen de winkelruit gedrukt stonden te gapen naar
al die mooie dingen??), die moet je met een vergrootglas
zoeken. En dan nu weer die discussie: wel of geen
Zwarte Piet?? Een van de weinige (kinder)feesten die
absoluut bij Nederland horen, moet dat ook nog kapot
gemaakt worden? Leveren we al niet genoeg in op
financieel gebied, moeten we ook nog een stukje van
onze cultuur afgeven? Snapt u waarom? Wij vinden het
vooral erg jammer dat er zoveel negatieve aandacht aan
wordt gegeven. We moeten toch met zijn allen proberen
deze oude traditie voort te zetten voor onze kinderen en
kleinkinderen. Er wordt zoveel gesproken over respect
hebben voor andere culturen en mensen, laten we ook
respect hebben voor dit kinderfeest en laat dit niet door
een enkele zwartkijker kapot gemaakt worden. Hopelijk
kunnen Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar weer net als
vanouds in Maastricht aankomen en de kinderharten
sneller laten kloppen. Sinterklaas zal ook een bezoek
brengen aan de Spar in Boschpoort en wel op woensdag
4 december rond 14.00 uur.
Maar voor het zover is kunnen de kinderen, na zich te
hebben aangemeld, op 16 november meedoen aan een
cup-cake-wedstrijd in de Spar. Verderop in het blad vindt
u een aanmeldingsformulier en verdere informatie.
Er is een heuse beker te winnen!!!!! Meedoen dus!!!!!!
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Buurttheater Mariaberg (BTM)
presenteert:
“Drei, twie, ein … Veuls diech al get?”
Speeldata: 16 november 20.00 uur, 17 november
14.00 uur en 20.00 uur, 23 november 14.00 uur en
20.00 uur en 24 november 14.00 uur
Locatie:
Kumulus Theater, Herbenusstraat 89
Kaartverkoop:
Start op maandag 14 oktober 2013
Verkooppunten:
Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35 en
Café Oonder Us, Meester Ulrichweg 26
Kosten kaarten:
€5.- per kaart (inclusief welkomstdrankje),
waarvan €1.- voor de Stichting Land of Hope
Natal
Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor het
medeleven tijdens de ziekte, overlijden en uitvaart van
Lieske Bekkers – Petri
De troostende woorden, bezoeken en kaarten
zijn ons tot grote steun geweest.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Cup-Cake
wedstrijd op
16 november
Doe jij mee?
Wij houden een kinder-cup-cake-wedstrijd voor alle
kinderen die willen meedoen. Je kunt er een trofee
mee winnen. De cup-cake-wedstrijd wordt gehouden
op 16 november 2013 om 12:30 uur in de Spar
Boschpoort/Bosscherveld .
Wil je meedoen, schrijf je dan in.
Lever het inschrijfformulier in voor 9 november 2013
aan de kassa bij de Spar.
Zo ziet de middag eruit:
12.30 uur
bij elkaar komen in de Spar
13.00 uur
begin van de wedstrijd
14.30 uur
uitslag van de wedstrijd
14.45 uur
afsluiting
We zien jullie graag komen. Tot Dan !!

-------------------------------------------------------Inschrijfformulier graag
voor 9 november inleveren bij de Spar
Naam:………………………………………………….….…..
Adres:………………………………………..…………….....
Telefoonnummers ouders:…….…………………………..

Buurtenquête Spar Garnier
Wij, van Spar Garnier, willen een tevredenheidonderzoek doen
m.b.t. onze service/producten/tekortkomingen. Wij hopen dat u
deze enquête eerlijk invult, zodat wij kunnen werken aan enkele
dingen die u mist in onze winkel.
Zet een kruisje op de plek die voor u het meest van toepassing is.
Ik mis…
veel
normaal
weinig
een winkel die op zondag geopend is
…
…
…
vers gesneden vleeswaren
…
…
…
een grote kaasafdeling
…
…
...
een groter assortiment op het gebied van:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
klantvriendelijkheid van het personeel …
…
…
een overzichtelijke indeling
…
…
…
hygiëne op de werkvloer
…
…
…
Hier gelieve in te vullen wat u nog graag wilt dat wij verbeteren
en niet tussen bovenstaande onderwerpen te vinden is:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________
Spar Garnier krijgt van mij een 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alvast bedankt voor het invullen van deze enquête namens het
team van Spar Garnier!
Gelieve deze enquête in te leveren aan de kassa in onze
winkel!!

STICHTING LEEFBAARHEID
BOSCHPOORT BOSSCHERVELD

SBEGB

secretariaat: Pastoor Moormanstraat 40,
6219 AW Maastricht. Telefoon: 043-3250864.

Stichting Beheer &Exploitatie
Gemeenschapsruimte Bosscherveld
Beste mensen.
Wij kunnen met zijn allen al terugkijken op zeer geslaagde dagen rondom
de verbouwing van de St. Alphonsusschool tot ons gemeenschapshuis.
De Cultuur / kinder-tekeningen-dag op 24 augustus, de Burendag op
21 september en de vrijwilligers dag op 19 oktober heeft laten zien dat de
buurt ervoor gaat. Zo krijgen wij ons nieuwe gemeenschapshuis VOOR,
VAN en DOOR de buurt. Maar er moet nog veel gedaan worden .
Wij hopen dat de aannemer BAM in november van start kan gaan met de
doorbraak, zodat de zaal op de benedenverdieping rond maart constructief
klaar zal zijn. In de tussen tijd kan op de bovenverdieping gewoon gewerkt
worden.
Wij hopen dat we op jullie kunnen blijven rekenen om dit
gemeenschapshuis samen te realiseren. Kijk dan ook regelmatig op
facebook: Sterk, Zelfredzaam, Boschpoort.
U kunt ook via klussenbuurthuis@gmail.com aangeven wanneer u zou
willen komen helpen, dan proberen wij dat in te plannen en laten u dan zo
snel mogelijk iets weten.
Tot gezamenlijk klussen,
Namens het bestuur van SBEGB & het bestuur van SLBB
Dhr. Huub Mullers
dhr. Dré van den Broek
Voorzitter
voorzitter

Beste Buurtbewoners,
Na een drukke start kunnen wij als
bestuur in de maand november eindelijk weer iets rustiger ademhalen. Al onze nieuwe leden hebben tijdens de introsprints laten zien waarom zij echt bij Saurus horen. Er
was die dag een mooie strijd te zien op het water en ’s nachts aan
de bar. De perfecte combinatie zoals hij ooit door de oprichters van
Saurus verzonnen is. Nu deze periode voorbij is komt het volgende
onderdeel. De eerstejaars hebben de keuze om selectie te lopen
en tegen de beste van Nederland te mogen roeien. Hiervoor is een
selectie dag geweest. Degene die deze dag hebben doorstaan lopen nu selectie en aan het einde van dit jaar zullen we weten welke mensen Saurus gaan vertegenwoordigen op het water. Voor
alle andere eerstejaars is het nu een kwestie van leren roeien met
je nieuwe teampje om zo op roeiweekenden niet alleen een pilsbaas maar ook baas van het water te worden. Verder staat de
maand november centraal voor allerlei activiteiten waar een ieder
van Saurus aan kan deelnemen.
Jasper Jonkers
Commissaris Sociëteit & Botenhuis h.t. der M.S.R.V. Saurus
T: 043-3233455 │M: 0622713028│E: societeit@msrvsaurus.nl │I: www.msrvsaurus.nl
Bosscherweg 24, 6219 AC Maastricht │Postbus 175, 6200 AD
Maastricht
Agenda:
1 november: constitutieborrel
2 & 3 november:
intern trainingsweekend
04 november:
kroegavond
07 november:
eetspeurtocht
11 november:
kroegavond
14 november:
kroegavond
16 november:
avondje meer
18 november:
kroegavond
21 november:
kroegavond
25 november:
kroegavond
28 november:
kroegavond

ONZICHTBAAR KUNSTWERK
Hebt u tijdens een wandeling in de voorbije zomer ook zo
genoten van het kunstwerk bij het bruggetje over het
Voedingskanaal aan de Maas? Zoals je op de foto kunt zien is dit
kunstwerk vrijwel onzichtbaar geworden. € 30.000,00 aan
gemeenschapsgeld is hier toen aan uitgegeven. Nu, een aantal
jaren later, vinden de verantwoordelijken het blijkbaar niet meer
de moeite waard om ons kunstwerk te onderhouden zodat wij
kunnen blijven genieten!
Ik hoop dat hier op korte termijn
verandering in komt.
Rob Koch (Bosscherweg 235).
Reactie van SLBB:
Beste mensen.
Van de heer Koch ontvingen wij
bovenstaande brief. Wij zijn het
volledig met hem eens, dat het
kunstwerk dat een deel van de historie van Boschpoort
weergeeft, erop een deplorabele wijze bij ligt/lag.
Wij hebben inmiddels overleg gevoerd met de afdeling Kunst &
Cultuur van de gemeente Maastricht over de situatie.
Wij hebben nu goede hoop dat er een contract kan worden
afgesloten, zodat de tuinders in samenwerking met cliënten van
Radar, weer voor het onderhoud kunnen gaan zorgen vanaf
1 januari 2014. Wij hopen in de volgende uitgave te kunnen
melden dat het contract is afgesloten en dat het kunstwerk er
voor de volgende 4 jaar er weer prachtig bij zal liggen.
Het overleg heeft er in ieder geval toe geleid dat er nu wel is
gemaaid tussen de stenen, zodat het kunstwerk tenminste weer
zichtbaar is.
Namens het bestuur van de SLBB,
Dré van den Broek
voorzitter SLBB

BIJZONDERE DAGTOCHT
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Maastricht, Meerssen ,
Mergelland organiseert een Bijzondere Dagtocht op
donderdag 28 november a.s. naar de Kerstmarkt in Essen.
Deze Bijzondere Dagtocht is speciaal bedoeld voor mensen die,
door een lichamelijke beperking of een ziekte, niet zonder zorg aan
een dagtocht kunnen deelnemen. Ook indien u rolstoel gebonden
bent, bent u met uw begeleider, van harte welkom bij deze
Bijzondere Dagtocht.
Op de internationale kerstmarkt in Essen worden in ruim 200
kraampjes onder een fonkelend net van 45.000 lichtjes cadeauideeën en culinaire verleidingen uit de hele wereld gepresenteerd.
Andere hoogtepunten zijn de middeleeuwse markt bij de Hoher
Dom en het kerstspel . Uniek zijn de lichtbeelden van de Essener
Lichtwochen en de lanen van lichtbollen.
Om 09.00 uur is het vertrek bij het Geusseltstadion in Maastricht of
bij het Klooster in Wittem met een luxe touringcar met rolstoellift
inclusief een aangepast gelijkvloers toilet en koffiebar. Onderweg
ontvangt u een lunchpakket en de dag wordt afgesloten met een
3 gangendiner. Rond 20.30 uur bent u weer terug bij de
opstapplaats.
Deze Bijzondere Dagtocht kunnen wij u aanbieden voor € 34,95.
Aanmelden kan telefonisch via 043-3215111, tijdens kantoordagen
tussen 14.00 – 17.00 uur of via het contactformulier op
www.rodekruism3nl

VALLENDE BLADEREN
OPRUIMEN
Samen doen!
De herfst is weer aangebroken. Naast de kleurenpracht kunnen
vallende bladeren zorgen voor het nodige ongemak. Help ons mee
om het mogelijke ongemak te beperken. Een veegbeurt van uw
stoep kan veel ongemak weghalen. Samen houden we dan
Maastricht sjiek en sjoen! Maar ook veilig!
Om u te helpen met het verwijderen van het bladafval plaatst de
gemeente bladkorven bij u in de buurt. Hierin kunt u
de gevallen bladeren verzamelen. Wij voeren het
bladafval naar de compostfabriek samen met het
andere GFT afval.
Een paar spelregels:
 De bladkorven zijn alléén bestemd voor bladeren
 De bladkorven worden, indien nodig, wekelijks leeg
gemaakt.
 Takken of ander afval mag er niet in.
 Bij misbruik wordt de korf verwijderd of niet
teruggeplaatst.
Een overzicht van de locaties van de bladkorven vindt
u op onze website. In oktober beginnen onze
veegwagens ook met het reguliere vegen van bladeren
in alle buurten.
Naar verwachting is Maastricht eind december dan weer bladvrij.
COLOFON
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR NIEUWE
VRIJWILLIGERSKOEPEL IN MAASTRICHT NOORD WEST
Het nieuwe welzijnsbeleid - ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ - is er op gericht dat
mensen meer samen en zelf gaan doen, meer op zoek gaan naar
gelijksoortige voorzieningen in de buurt en meer verantwoordelijkheid
op zich nemen.
Deze veranderende samenleving ( van “u vraagt, wij draaien” naar
“samen kunnen we ’t zelf”) houdt in dat Trajekt steeds vaker in plaats
van zelf activiteiten aan te bieden, vrijwilligers ondersteunt in het
organiseren en uitvoeren daarvan.
In de wijken Boschpoort, Bosscherveld, Caberg, Oud-Caberg,
Malberg en Malpertuis zijn op dit moment ± 40 activiteitengroepen
actief, waarbij altijd één of meerdere vrijwilligers betrokken zijn, vaak
één maal per week op of vanaf een vaste locatie en soms onder
leiding van een vakkracht. Het betreft hier activiteiten in het kader van
het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en het Ouderen- en
Volwassenenwerk (O&VW). Hiervoor wil het Trajekt-team in
Maastricht Noord West vrijwilligers gaan werven om een zogenaamde
vrijwilligerskoepel in dit gebied op te richten.
Deze vrijwilligerskoepel wordt de paraplu waaronder de activiteiten
op het terrein van O& VW en het MBvO kunnen blijven plaatsvinden.
De koepel kan bijvoorbeeld helpen bij ruimtebieding, (beheer) van
financiën en werving van deelnemers en contacten met vakkrachten.
Trajekt op haar beurt biedt ondersteuning aan de koepel, zowel voor
inhoudelijke - als met betrekking tot de facilitaire zaken. Trajekt denkt
dat de vrijwilligerskoepel uit zo’n 5 à 6 personen zou moeten bestaan,
met kennis van zaken op divers terrein.
We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers, mannen en vrouwen die
onder bovenstaand idee de schouders willen zetten.
Wat verwachten we van kandidaat-vrijwilligers?







U staat achter het idee dat mensen meer zèlf moeten, willen
en kunnen, waar nodig met een steuntje in de rug. U
onderschrijft het belang van kleinschalige ontmoeting en
activiteiten voor de leefbaarheid in de buurten.
U heeft goede contactuele eigenschappen en kan in een
team samenwerken.
U bent bereid zich te verdiepen in de materie van het MBvO
en het O&VW.
U wilt tijd en energie steken in het nieuwe vrijwilligerswerk;

Trajekt biedt u een vrijwilligerscontract, training- en/of scholing, een
vrijwilligers onkostenvergoeding, begeleiding en ondersteuning
(ook op facilitair gebied).
Is uw interesse gewekt na ’t lezen van bovenstaande ? Dan bent ú
misschien wel diegene naar wie we op zoek zijn ! Belt u dan met
Trajekt Noord West op werkdagen via T: 763 72 61 of 06 52 80 76
02 en/of reageer via jo.rondags@trajekt.nl
DIAGNOSE…CVA/Beroerte:
van partner naar mantelzorger
In navolging van de geslaagde DIAGNOSE-bijeenkomsten over
Dementie en Multiple Sclerose start Steunpunt Mantelzorg Rode
Kruis ZZL met informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers van
mensen die getroffen zijn door een CVA/beroerte. De eerste
bijeenkomst met als titel ‘Van partner naar mantelzorger’ wordt
verzorgd door een ervaringsdeskundige mantelzorger in
samenwerking met een mantelzorgconsulent. U kunt tijdens deze
bijeenkomst al uw vragen stellen en meedenken over de
onderwerpen voor vervolgbijeenkomsten. Het steunpunt nodigt
vervolgens deskundige gastsprekers uit die uw vragen kunnen
beantwoorden.
De eerste bijeenkomst uit de reeks
DIAGNOSE…CVA/Beroerte vindt plaats bij
Steunpunt Mantelzorg op woensdag 6
november van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt
zich hiervoor aanmelden per mail
(info@voormantelzorgers.nl) of telefoon
(043-3215046).

De Yellow Kinderclub van het
Toon Hermans Huis Maastricht
is genomineerd voor de
Rabobank Droomprijs!
“De kinderen van de Yellow Kinderclub
van het Toon Hermans Huis Maastricht
hebben een droom:
een grondige opknapbeurt van hun ontmoetingsplek”
Het Toon Hermanshuis is een open inloophuis voor iedereen die te
maken heeft met kanker. Speciaal voor kinderen waarvan de ouders
zijn getroffen door kanker of die zelf met kanker te maken hebben
gekregen is de Yellow Kinderclub opgericht. Iedere vrijdagmiddag
hebben de kinderen van de Yellow Kinderclub gratis de mogelijkheid
om samen te komen, gedachten te verzetten, deel te nemen aan
activiteiten, emoties te delen etc. Deze doelgroep verdient een leuke
omgeving waar deze bijeenkomsten plaats kunnen vinden. Vandaar
dat de droom van het Toon Hermans Huis is om een grondige
opknapbeurt te geven aan de ontmoetingszolder. Met de bijdrage
vanuit de Rabo Droomprijs helpt u de kinderen aan een gezellige,
moderne en positieve omgeving waar ze elkaar kunnen blijven
treffen.
Steunt u de Yellow Kinderclub? Stem dan op ons !
Ga voor meer informatie naar www.thhm.nl
Met vriendelijke groet,
Melanie Frederiks
Directeur Toon Hermans Huis Maastricht

Toon Hermans Huis Maastricht:
Woensdag 27 november start de eerste bijeenkomst Mindfulness
training door Franca Warmenhoven (arts en oncologisch MF trainer).
Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten.
Iedere woensdag van 9.30-12.00 uur. Kosten € 235,- voor 8 lessen
inclusief lunch op de terugkomdag, datum hiervoor nog nader te
bepalen. Voor meer informatie of aanmelden: 043-3261000 of mailen
naar: www.thhm.nl of www.mindfulness-trainingen.nl

TELEFOON AGENDA
Alarmnummer
112
Apothekerscentrale
043-3619404
Blokkeren bankpas
0800-0313
Brandweer meldpunt Zuid-Limburg
043-4006800
Bruudsje Boskaj
043-8795560
Bureau Slachtofferhulp
0900-0101
De Spar
043-3510135
Dierenambulance
0900-4433224
Drugsmeldpunt
043-3505111
Gemeente Maastricht
14043

Klantenmeldpunt
14043

Milieumeldpunt
043-3504400

Buurtbeheerbedrijven
043-3430269

Stadsdeelleidster Noord/West
043-3505261
GroeneKruis/Domicura
043-3690690

Verplegen en verzorgen
043-3690670

Kraamzorg
043-3690630
Huisartsenpost. Vooraf bellen
043-3877777
Kapsalon Pastelss
043-3438024
Klussendienst
043-3633470
Misdaad Anoniem
0800-7000
Politie (geen spoed)
0900-8844
Servatius
043-3284300
Servatius service en onderhoud
043-3284545
Slachtofferinformatie Zuid-Limburg
043-3465547
Speuletig Boschpoort spellen uitleen
043-3254493
Trajekt
043–7630000
Wijkagent
0900-8844
Buurtplatform:
Stichting Leefbaarheid Boschpoort Bosscherveld
Voorzitter: A. van den Broek
Secretaris: H. Stevens
Secretariaat :Tirostraat 25 6219 BC
043-3251553
E-mail: info@slbb.nl
Website: www.slbb.nl
TIP
Sla in uw GSM een nummer op dat de hulpdiensten kunnen bellen
bij een noodgeval. Sla dit nummer op onder contacten met
vermelding ICE (in case of emergency).

BuitenBeter app ook in Maastricht
Meldingen van problemen in de
buitenruimte in Maastricht kunnen
voortaan ook via een smart Phone of
tablet worden doorgegeven.
Vandaag gaat namelijk de app BuitenBeter in Maastricht van start. Daarmee
is het niet alleen eenvoudiger om meldingen door te geven, maar zijn ook
gelijk de coördinaten van de exacte plek toegevoegd en is het mogelijk een
foto van het probleem mee te sturen. De app is gratis en beschikbaar voor
zes mobiele platforms. Wethouder André Willems (stadsbeheer): “De app
BuitenBeter is eenvoudig te bedienen. En het mooie is dat je snel op elk
moment van de dag meldingen kunt doorgeven. Op deze manier kunnen we
onze service verbeteren en burgers meer betrekken bij het samen schoon,
heel en veilig houden van onze mooie stad.”
Snellere afhandeling bij meldingen met app
Doordat de meldingen rechtstreeks in het meldsysteem van de gemeente
worden ingevoerd, voorzien van foto, omschrijving en coördinaten, scheelt
dit in tijd om de melding af te handelen. Meldingen die via andere kanalen bij
de gemeente binnenkomen, zoals mail, telefoon, Facebook of Twitter
moeten eerst nog worden ingevoerd. Op dit moment voert de gemeente een
proef uit om de meldingen af te handelen met een speciale app voor de
medewerkers van Stadsbeheer en Handhaving. Hierdoor kunnen straks
meldingen nog efficiënter en sneller worden afgehandeld.
Overigens wordt de koppeling met het meldsysteem de komende tijd nog
verbeterd zodat de melder via BuitenBeter straks gerichte informatie krijgt
over de status van de melding.
Over BuitenBeter
BuitenBeter is de landelijke meldingsapp om problemen in de buitenruimte te
melden aan de gemeente. Met de app kunnen inwoners direct melden
meteen op de plek én het moment dat een probleem gesignaleerd wordt.
Met de app gaat dit eenvoudig en snel met foto en gps-coördinaten.
BuitenBeter is beschikbaar voor iPhone, Android, BlackBerry, Windows
Mobile, Windows Phone en Symbian. De app is gratis te downloaden uit de
app-winkels of via www.buitenbeter.nl. De app wordt inmiddels door
meerdere gemeenten in Nederland gebruikt.
Afhandeltermijnen meldingen openbare ruimte
Doorgaans handelt de gemeente uw melding, ook die van de BuitenBeterapp, binnen 2 tot 5 werkdagen af. Het gaat hierbij om meldingen die de
gemeente zelf kan oplossen.
Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze termijnen:
Spoed Zaken die een gevaar opleveren voor de veiligheid, of
verstoringen van de openbare orde pakt de gemeente meteen op.

 Juridische termijnen Soms is de gemeente gebonden aan wettelijke

termijnen alvorens zij actie kan ondernemen. Zo worden fietsen nooit
zonder waarschuwing weggehaald (tenzij ze direct hinderlijke of
onveilige situaties opleveren). De fietsen worden eerst voorzien van een
sticker met daarop vermeld de datum waarop de fiets moet zijn
verplaatst. Na 4 weken worden de fietsen die nog steeds niet zijn
verplaatst opgehaald. Dan pas kan de melding worden afgehandeld.
Derden Voor sommige meldingen is de gemeente afhankelijk van
andere partijen. Zo heeft de gemeente een contract met Enexis voor het
herstellen van kapotte straatverlichting. Zij repareren dit binnen 6 weken
nadat ze de melding hebben ontvangen.
Onkruid Het verwijderen van onkruid gebeurt volgens planning. Op de
pagina Onkruidbestrijding houden we wekelijks voor u bij waar wordt
geschoffeld en opgeruimd.
Hondenpoep De gemeente maakt alleen de hondenpoepbakken leeg en
zorgt voor het onderhoud van de hondenlosloopgebieden. De gemeente
gebruikt de meldingen over hondenpoep wel om te bepalen in welke
gebieden er extra gehandhaafd moet worden.
 Graffiti (en wildplak) Het weghalen van graffiti is geen
verantwoordelijkheid van de gemeente. Inwoners kunnen op eigen
kosten gebruikmaken van de anti-graffiti bus van de gemeente
Maastricht (of een gevelreinigings- of schildersbedrijf inschakelen). Er is
één uitzondering op de regel: grievende graffiti op privé-eigendommen
wordt wel gratis door de gemeente verwijderd.
 Gebouwen en bedrijven Meldingen over gevaarlijke situaties of
milieuhinder bij bedrijven, illegaal bouwen of brandonveilige situaties
pakt de gemeente meteen op als de situatie dat vereist. Anders gebeurt
dat binnen 10 werkdagen. De afhandeltermijnen zijn, afhankelijk van wat
er aan de hand is, zeer variabel. Spoedzaken worden snel afgehandeld,
bijvoorbeeld het illegaal verbranden van afval door een bedrijf. Maar als
blijkt dat een milieuvergunning of bouwvergunning is vereist, is de
gemeente gebonden aan wettelijke termijnen. Het verlenen van een
vergunning duurt minimaal een halfjaar. De gemeente neemt dan
contact met de melder op voor meer informatie en om uitleg te geven
over de te verwachten afhandeltermijn.
Let op!
Meldingen die via anderen kanalen (Facebook, e-mail, post of telefoon)
worden doorgegeven, duren langer om te verwerken dan meldingen via
de BuitenBeter-app.

WIST U DAT,
 SLBB iedere tweede maandag van de even maanden een openbare
vergadering voor de buurt houdt bij de tuindervereniging Boschpoort en dat
dan iedereen welkom is?
 Wij op 9 december weer vergaderen en wij om 20.00 uur beginnen en u dat
alvast zou kunnen noteren?
 De koffie, thee of fris voor u klaar staan en u ook langs kunt komen om
alleen te luisteren?
 Als u een probleem hebt met de leefbaarheid wij u zullen proberen te
helpen, omdat wij nog steeds informatie van u willen hebben over zaken
binnen de buurt waar u zich aan stoort of die voor verbetering vatbaar zijn?

Wij nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken voor de renovatie/
restauratie van de St. Alphonsusschool tot gemeenschapszaal en de
vrijwilligersdagen een groot succes waren, maar er nog veel gedaan
moet worden en veel handen licht werk maakt?
Wij vermoeden dat er nog veel specialisten onder u een handje willen
uitsteken en u zich kunt aanmelden via klussenbuurthuis@gmail.com?
Wij graag van u willen weten wanneer u in de gelegenheid bent om een
handje mee te helpen, zodat wij er dan voor kunnen zorgen dat er iemand
aanwezig om de deur te openen en uw op weg te helpen?
Ook op facebookpagina Sterk, Zelfredzaam Boschpoort informatie staat?
 Wij u graag willen verwelkomen?
 Wij u hard nodig hebben om er een gemeenschapshuis van te maken,
van ,voor en door de buurt?
 Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op 16 november in Maastricht aankomen
en op woensdag 4 december om 14.00 uur een bezoek aan de Spar zullen
brengen?
 De spellen uitleen op 4 en 5 december gesloten zal zijn, maar u op
11,12,18 en 19 december weer van harte welkom bent?

SPAR GARNIER
Pastoor Moormanstraat 160,6219 AX Maastricht
Telefoonnummer: 043-3510135
Voor al uw dagelijkse boodschappen - Vers gesneden vleeswaren Stomerij - Drogisterij - Staatsloten - Krasloten - Lotto - Pinautomaat
Gratis thuisbezorgen vanaf € 25,00.
Pinnen mogelijk, ook voor kleine bedragen
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 - 19.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

