NIEUWSBRIEF BEWONERSVERENIGING RAVELIJN

Maastricht 2 januari 2012 :
GLÜHWEIN EN WARME CHOCOMEL
Beste Ravelina’s en Ravelino’s,
Op ZONDAG 8 JANUARI OM 16.00u. willen we graag met elkaar het nieuwe jaar inluiden. Komt allen
naar het plein. Er is glühwein en warme chocomel en vast ook wel meer.

Zoals een heleboel wensballonnen die we zodra het donker wordt samen kunnen oplaten.
Neem mee: elkaar, je buren en die van ernaast, goede zin en goede voornemens, een lied, muziek, en
de allerbeste wensen. En lekkere hapjes zijn natuurlijk ook nooit weg….
Tevens kun je van deze gelegenheid ook nog eens gebruik maken om een s te informeren naar de
plannen over de nieuwe Noorderbrug-aanlanding , de vacante taakjes in onze vereniging. We zijn zeer
geïnteresseerd in jullie ideeën en meningen!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de bewonersvereniging Ravelijn

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief. vanaf nu worden de nieuwsbrieven digitaal verstuurd. Meld je
daarvoor aan op de site WWW.DERAVELIJN.NL. de nieuwsbrief is ook altijd op deze site te vinden.
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NIEUWSBRIEF BEWONERSVERENIGING RAVELIJN
Maastricht 2 januari 2012:
ER OP OF ER ONDER
Beste Ravelina’s en Ravelino’s,
Zoals jullie weten heeft de bewonersvereniging geen voorzitter meer en is de vereniging te krap
bemand. Na onze vorige oproep heeft zich tot nu toe nog niemand gemeld.
Dat betekent dat de vereniging in zijn voortbestaan wordt bedreigd!
Zonder bewonersvereniging hebben we geen overlegorgaan met de Gemeente en/of Servatius. Is er
geen mogelijkheid meer om inspraak op te eisen over vierbaanswegen pal naast de Halve Maanstraat,
kunnen we niet namens de buurt (drugs)overlast aanpakken, kunnen we geen vuist maken als er 80
bomen in onze tuinen gekapt worden of erger, als er toch weer sloopplannen voor de Ravelijn
ontwikkeld worden.
Daarom deze laatste oproep; maak je sterk voor de Ravelijn!
Alleen samen kunnen we deze unieke buurt behouden.
Wie zijn er nodig:
-

Een Voorzitter. Dit is onze contactpersoon voor interne en externe contacten; de
buurtbewoners, de Gemeente, Servatius, collega-bewonersverenigingen e.d.. Hij/Zij
coördineert en delegeert taken die daaruit voortkomen en leidt onze eigen vergaderingen.
Daarbij wordt hij/zij ondersteund door de secretaris en de overige bestuursleden. Tijdens de
vergaderingen komen de belangrijkste buurtzaken ter tafel. Gezamenlijk worden hier
standpunten over geformuleerd en voor de acties die ondernomen moeten worden, worden
bestuursleden en/of vrijwilligers aangewezen al dan niet in een werkgroepje.

Om goed te kunnen delegeren en de taken werkbaar te houden is er, naast een voorzitter, ook
behoefte aan de volgende vrijwilligers:
-

1 à 2 personen die 3 keer per jaar aan willen schuiven bij het Wijkteamoverleg. Dit is een
overleg van de Ravelijn en de ons omringende buurten met een aantal vertegenwoordigers van
verschillende afdelingen van de Gemeente (denk bv.aan wijkadviseurs en mensen van de
groenvoorziening), de wijkagent (al is die er meestal niet), Woonpunt en soms Servatius. Er
worden allerlei zaken besproken die voor de wijken van belang zijn. Dat varieert van het
onderhoud van de wegen tot de voorzieningen en de veiligheid. Je kan hier zaken inbrengen
die voor de Ravelijn actueel en van belang zijn, dat doe je in overleg met het dagelijks bestuur
van de bewonersvereniging van de Ravelijn aan wie je vervolgens verslag doet.

-

1 á 2 personen die de Ravelijn willen vertegenwoordigen bij de wijkvergaderingen van de
Brusselsepoort. Deze vergaderingen vinden 1 keer in de 6 tot 8 weken plaats.

-

Iemand die zich ook boos maakt over de Rubberlucht en de ongezonde uitstoot van
Rubberresources en daar iets aan wil doen.

-

Iemand die een beetje goed is in teksten schrijven en communiceren, zowel voor de
nieuwsbrieven als voor de ontbrekende teksten op de Ravelijnsite, www.deravelijn.nl.
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-

Mankracht voor het opzetten van (ludieke) acties tegen de genoemde vierbaansweg naast de
Halve Maanstraat. Iemand die Media-aandacht kan inzetten of wegen kan bedenken om de
ontoelaatbare roet- en fijnstofgehaltes die deze weg gaat veroorzaken tegen te gaan.

-

Mensen die willen aanschuiven bij de vergaderingen van de bewonersvereniging om mee te
denken en te praten over actuele zaken.

Uiteraard is de Ravelijn een dynamische buurt. Actuele zaken is daarom een ruim begrip. Wellicht dat
er over een tijdje toch ook nog mensen nodig zijn om bv de verkoop van de huizen vanuit
bewonersoogpunt te begeleiden en meer van dergelijke zaken.
Ben je bereid om een van bovenstaande taken op je te nemen meld je dan aan via
informatie@deravelijn.nl. Ook kan je via dit mailadres contact opnemen als je nog vragen hebt.
Kandidaten voor het voorzitterschap: stuur even in het kort een mail waarin je je voorstelt.
In februari wordt er een jaarvergadering gepland. Hiervoor krijgen jullie nog een uitnodiging.
We hopen dat er op bovenstaand mailadres veel aanmeldingen binnenkomen en dat tijdens deze
jaarvergadering een nieuwe voorzitter gekozen kan worden.
Vinden we de postbus leeg, dan zullen we de beslissing moeten nemen de bewonersvereniging op te
heffen.
Het is nu ER OP OF ER ONDER.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de bewonersvereniging Ravelijn
Voorzitter:
vacant
Penningmeester:
Monique van der Vleuten
Bestuursleden: Dymphy Swakhoven, Jean Dejong, Eva Janssen
aspirant Secretaris:
Irmgard Tummers

HERHALING~ Dit is de laatste papieren nieuwsbrief. vanaf nu worden de nieuwsbrieven digitaal
verstuurd. Meld je daarvoor aan op de site WWW.DERAVELIJN.NL De nieuwsbrief is ook altijd op deze
site te vinden.
NIEUWSBRIEF BEWONERSVERENIGING RAVELIJN
Maastricht 2 januari 2012:
Noorderbrug-aanlanding pal naast de Ravelijn !
We hopen dat onderstaande jullie niet alleen informeert, maar ook jullie zal prikkelen om over te gaan
tot actie. Politieke druk wordt veroorzaakt door de stemmers, de kiezers, en dat zijn WIJ ! De noodzaak
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is groot, alhoewel de uitvoering pas gaat beginnen in 2015 is het niet ‘ver-weg-ie-stan’ omdat de
besluitvorming NU, komend halfjaar 2012 zijn laatste fase ingaat.
Daarna is het over en uit met inspraak.
(zie voor nog meer info onze site www.deravelijn.nl )
Wat is er inmiddels besloten door de gemeente?
Iedereen van jullie heeft het wellicht al gelezen in het blaadje van het buurtplatform de Brusselse Poort:
er is definitief gekozen door het College van Bestuur voor het aanvankelijke structuurplan, en niet voor
een variant die voor ons, de Ravelijn. veel gunstiger zou uitpakken. De gemeenteraad heeft dit
inmiddels, net voor de kerst, ‘afgehamerd’.
Wat heeft onze werkgroep RMP gedaan tot nu toe?
Door onze werkgroep RMP bestaande uit Meggie, Jean en Irmgard is er veel werk verricht de laatste
maanden.
Er zijn inspraakavonden bezocht van de gemeente, overige overleg gevoerd met buurtkaders en Kloar
Loch, en inspraakreacties (informeel 'bezwaar') mondeling als schriftelijk ingediend. Net als maar liefst
22 andere betrokken belanghebbende partijen! Hierop is een aantal dagen geleden (dus nadat de
gemeenteraad al had ingestemd!) gereageerd door de betrokken ambtenaren van Stadsontwikkeling.
Hoe heeft de gemeente hierop gereageerd?
Op een aantal punten heeft de gemeente ons gelijk gegeven: niet deugdelijke rapportering, erkenning
van geluidshinder en achteruitgang luchtkwaliteit, verkeerstoename.
Het pijnpunt in het gehele dossier is de Fort Willemweg: hier zal het verkeer niet alleen in ongelooflijke
aantallen toenemen doch ook vastlopen en in rijen voor onze deuren staan ronken, zoals het er nu voor
staat.
Gaan de plannen dan niet door nu de gemeente dit erkent? NEE.
De gemeente is in overleg getreden met alle betrokken buurten, ook de Ravelijn, om te kijken wat zij
voor maatregelen moet en kan nemen om, in overleg met bewoners, zo veel mogelijk alle schade te
beperken. Echter geld voor een tunnel of een verdieping is er niet.
We zijn absoluut niet blij met deze uitkomst. Graag horen we hoe jij, als Ravelino, hier verder over
denkt en wat jij kan en wil betekenen.
Wij, als werkgroep zijn van mening, dat andere varianten nog niet goed zijn onderzocht. Daarnaast
wordt de voorspelde toename van verkeer op de Noorderbrug vooral veroorzaakt door een zeer
doorslaggevende factor die vrij lang niet echt aandacht kreeg in de dossiers: een zeer groot te
ontwikkelen winkelgebied (perifere detailhandel en groothandel --> denk aan IKEA-In de Cramergebied in Heerlen) vanaf de huidige kruising onderaan de Fort Willem –weg!
Wat kan ik doen?
1. In februari 2012 zal het conceptbestemmingsplan ter inzage liggen. Hiertegen kun je bezwaar
aantekenen. Te zijner tijd zullen wij, net als bij de bomenkap, een conceptbezwaarschrift op de site
plaatsen. Bij de bomenkap is hier massaal gebruik van gemaakt en ten goede: Servatius heeft haar
plannen nog eens goed onder de loep moeten nemen!

4

2. Het bedenken en uitvoeren van ludieke acties: mocht je een idee hebben en een aantal mensen uit
de buurt kunnen mobiliseren dan neem even contact op met Meggie, Jean of Irmgard.
3. Mocht je binnen je eigen netwerk iemand kennen met ervaring/expertise op het gebied van
verkeer/mobiliteit, planologie of luchtkwaliteit/geluidshinder en die die kennis ook zou willen inzetten
voor ons op een of andere wijze: Dit horen we graag!
HERHALING~ Dit is de laatste papieren nieuwsbrief. vanaf nu worden de nieuwsbrieven digitaal
verstuurd. Meld je daarvoor aan op de site WWW.DERAVELIJN.NL De nieuwsbrief is ook altijd op deze
site te vinden.
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