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Van de redactie …

De eerste Pieterbuurtbode heeft in onze buurt grote indruk gemaakt. De  

redactie ontving diverse reacties. Enkele commentaren: “Eindelijk weer een  

eigen buurtverhaal”. “Ik wil ook wel iets doen voor de buurt en een paar uur per 

week vrijwilligerswerk doen”; “Mooie lay-out. Goede inhoud”. “Goede naam, 

algemeen en voor iedereen”. Wel wachten wij nog op reacties op onze oproep 

naar buurt- of straat correspondenten. Wie voelt zich deze keer aangesproken?

Wat staat er op ons verlanglijstje? Met de school en de oudervereniging is het 

idee van een eigen rubriek voor de kinderen besproken. Dat is positief ont-

vangen. Wij streven ernaar in 2022 nog een derde uitgave uit te brengen. Op 

jaarbasis streven we naar één Pieterbuurtbode per kwartaal.

We verwachten veel van columns van en interviews met interessante buurt-

bewoners. Verder moet buurtnieuws een belangrijke plaats blijven innemen; 

het gaat daarbij niet alleen om actuele nieuwsberichten, maar om zaken van 

structureel belang voor onze buurt in termen van elkaar ontmoeten, samen 

dingen ondernemen, maar net zo goed over onze mobiliteit en onze veiligheid.

Veel leesplezier!

Quinn en Halle uit groep 7 van Basisschool Sint Pieter

De schoolschrijver! (Michael Reefs)

Schrijver Michael Reefs is de school een bezoekje gaan brengen. Hij 

heeft verteld over veel van zijn geschreven boeken, zoals de tempel- 

jagers, bieb-bende, en het klavertjesplein. Hij heeft veel verteld over 

zijn verleden. Zo vond hij boeken lezen vroeger helemaal niet leuk, 

‘Het begin is altijd zo saai!’ zei hij. Toch is hij schrijver geworden zo 

zie je maar dat je altijd nog schrijver kan worden ook als je boeken 

wat saai vindt. Het was een interessante spreekbeurt, met veel info 

over boeken schrijven, en het goede boek voor jou kiezen. De meeste  

kinderen uit de klas vonden de boekenreeks van “de tempeljagers” 

het meest interessant, vergeleken met de andere boeken, deze boe-

ken zijn zeker een aanrader. “Het klavertjesplein” is ook een boek dat 

veel kinderen willen gaan lezen, het is een superspannend boek.

Behoeftepeiling Buurtnetwerk St. Pieterbuurt

Welke thema’s vindt u belangrijk voor Jekerdal - St. Pieter - Villapark? Waaraan wilt 

u dat het buurtnetwerk prioriteit geeft? Laat het ons weten: info@pieterbuurt.nl
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Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
in onze buurt

Van maandag 14 maart tot woensdag 16 maart konden alle inwoners van 18 jaar en ouder gaan stemmen 

voor de nieuwe gemeenteraad. Hieronder de uitslagen van de 3 stembureaus in onze buurt. 
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Santé !

Wethouder Anita Bastiaans bepleit in De Limburger van 5 mei jl., dat een nieuw College de tweedeling in 

onze stad moet bestrijden: ‘Gelijke kansen voor iemand, of hij nou van Sint-Pieter of van uit Pottenberg komt’.

Dat horen we vaker: Sint-Pieter vergelijken met andere buurten. De buurtpeilingen in de Gezondheidsatlas 

van de GGD (2018) bevestigen het beeld van ongelijkheid tussen buurten. Een ‘selfie’ van onze ‘Pieterbuurt’ 

(de wijken: Villapark, Jekerdal en St-Pieter) laat dat verschil met andere Maastrichtse wijken ook zien: alle 

generaties voelen zich in ‘onze buurt’ gezonder, gelukkiger en minder eenzaam. Er wordt meer mantelzorg 

geboden, terwijl daaraan minder behoefte lijkt te zijn! We ervaren minder sociale uitsluiting, minder buurt-

bewoners hebben een chronische ziekte of een beperking en we voelen ons minder kwetsbaar. Sint-Pieter-

naren zeggen veel regie te hebben over hun eigen leven. Waarin we ook uitschieten t.o.v. andere wijken is 

het hoge opleidingsniveau. En tenslotte: het is een opvallend ‘witte’ buurt.

Maar hoe verschillend zijn de buurten sociaal gezien? Wat zeggen deze cijfers over het gevoel dat het ‘onze’ 

buurt is, hoeveel gemeenschapszin en saamhorigheid ervaren we op Sint-Pieter?

Gezondheid wordt niet alleen bepaald door gezondheid van lijf en geest, ook door hoe we met elkaar om-

gaan, samen-leven. Op die sociale gezondheid kunnen we een grotere invloed hebben dan we denken. De 

nieuwe invalshoek ‘Positieve Gezondheid’ gaat over die balans tussen zèlf en sàmen. Gedreven door veer-

kracht, zingeving en zelfmanagement. Chique gezegd; ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en een 

eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Het gaat dus 

om de balans, in onszelf en met elkaar.

Meedoen, open staan voor straat- en buurtgenoten, kunnen genieten van het leven en van elkaar, dàt zijn 

de smaakmakers voor een positief gezonde buurt. Het Buurtnetwerk en Buurtcentrum zetten zich daar-

voor in met ‘Het kloppend Hart van Sint-Pieter’. Hopelijk gaat die hartenklop ook door onze straten, groeten 

we elkaar vaker op de pleintjes. Of ontmoeten we elkaar bij de themabijeenkomsten in het Buurtcentrum. 

Zo’n warm kloppend buurthart laat onze voordeuren openveren, maakt nieuwsgierig en nodigt uit!

Oh ja, die peilingen: onze buurt heeft ook het meest royale alcoholgebruik van de stad! Let wel, gemiddeld 

hè! U en ik natuurlijk niet!

Op Uw, nee, onze gezondheid!

Statler & Waldorf

Column
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Pieterbuurt
berichten 2022

Oorlog en vrede

De oorlog in Oekraïne raakt bij veel 

mensen een gevoelige snaar: “Wat kun-

nen we doen?” Eerdere ervaringen met 

het AZC in de buurt, met de verhalen 

van de Nederlands Afghaanse vrouwen 

in Maastricht (zie elders in deze Pieter-

buurtbode) leren ons dat vriendelijk 

contact de eerste stap is. Niet negeren. 

Niet het grote redden. In onze buurt 

wonen mensen met ervaring in de op-

vang van vluchtelingen, ook van Oek-

raïners. Ook studenten van de univer-

siteit spelen een inspirerende rol in de 

begeleiding van jonge vluchtelingen. 

We vinden vast en zeker een antwoord 

op deze vraag als we in overleg gaan en 

blijven met deze sleutelfiguren.

Openbaar vervoer-rumoer

Sinds 12 december 2021 is de nieuwe 

bus regeling van Arriva van kracht. 

Een verlies-regeling. De nieuwe 

buslijn 12 rijdt via de Singels tot de 

Boschstraat / Maagdendries in het 

Centrum. De directe verbinding met 

het Vrijthof en het Station is weg. 

Wel kun je daarheen vanaf de Prins 

Bisschopssingel aan de rand van de 

buurt. Ter hoogte van het Politiebu-

reau en de Tapijn kazerne is de hal-

te van buslijnen 9 en 11. Nu wonen 

in onze buurt veel senioren. Voor 

hen, voor iedereen slecht ter been 

en aangewezen op de bus, is dit een 

stapeling van problemen. Naast dit 

vervoersongemak leeft er ongenoe-

gen over de communicatie Arriva 

-Gemeente-Buurt. Allereerst vond 

geen enkel overleg plaats vooraf-

gaand aan deze regeling terwijl zij 

wel consequenties heeft voor onze 

buurt. Vervolgens geeft de website 

MaastrichtBereikbaar.nl nog steeds 

informatie over de oude busregeling.

Inmiddels is dit openbaar vervoer 

rumoer een vast agendapunt in het 

overleg van het buurtnetwerk met 

de gemeente. We willen dat de con-

sequenties van de nieuwe regeling 

voor onze buurt gehoord en aange-

pakt worden.

Ontwikkelingen 
ENCI-gebied

Onlangs is het ENCI-gebied verkocht 

aan Limburg Real Estate (LRE) van de 

Brabantse ondernemer Adri Kros. Hij 

is als nieuwe eigenaar een belang-

rijke en nog onbekende speler in dit 

domein. LRE heeft gezegd mee te wil-

len werken aan de realisering van het 

Plan van Transformatie.

Dit Transformatie plan is in 2009 

overeengekomen door SOME (Stich-

ting Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied) en haar partners: Na-

tuurmonumenten, Gemeente Maas-

tricht, Provincie en SPA (Stichting St. 

Pietersberg Adembenemend). Het 

plan richt zich op de bestemming en 

inrichting van de groeve, het bedrij-

venterrein, de overgangszone (het 

gebied tussen het bedrijventerrein 

en de groeve) en de kade. SPA is 

een bewonersorganisatie die zitting 

heeft   in het bestuur van SOME. Zie 

ook https://www.enci-gebied.nl/ voor 

alle plannen voor het ENCIgebied. 

Ook TOPOS schenkt in haar lezin-

gen aandacht aan het ENCI-gebied:  

www.toposmaastricht.com.

Buurtnetwerk Pieterbuurt zal met SPA 

in overleg met de gemeente de ont-

wikkelingen nauwlettend volgen op-

dat de afspraken worden nagekomen.

Pinautomaat ?

We zijn in het vierde jaar van het  

pinautomaat-loze tijdperk. Eind vorig 

jaar werd het verweer van direct om-

wonenden tegen de nieuwgeplande 

locatie - plofkraakdreiging en over-

last- ongegrond verklaard. Daarna 

bleef het stil. Onlangs informeerde de 

gemeente ons over de status. In het 

kort komt het hierop neer. Begin fe-

bruari 2022 is de tijdelijke vergunning 

voor plaatsing, geldig tot 6 november 

2024, overgeschreven naar de firma 

Diebold Nixdorf van de Volksbank-

groep. Ook het beleid is veranderd: 

minder pinautomaten per bepaald ge-

bied. We weten niet wat dat voor onze 

buurt betekent. Wie had ooit kunnen 

denken dat een basisbuurtvoorzie-

ning als een pinautomaat zoveel ge-

duld en beheersing zou vragen?
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Pieterbuurt
berichten 2022

Schone lucht, gezonde
longen

Pieterbuurt ligt op een landelijke top-

locatie. Met de Maas, de ENCI groeve, 

de Pietersberg en de bossen wanen 

we ons in een zee van gezond groen. 

Er is een andere werkelijkheid. In-

dustrie en verkeer vervuilen de lucht.  

Milieudefensie en bewoners van de 

Prins Bisschopsingel agenderen dit al 

jaren en trekken aan de bel. Corona 

legt het verkeer niet langer stil. De ENCI 

is verkocht en we  hebben geen idee 

van de plannen. We weten wel dat ge-

meente en ondernemers het toerisme 

omhelzen zonder, tot nu toe, oprechte 

zorg voor een gezond leefmilieu. Ons 

leefmilieu. Samen met Milieudefensie 

en buurtbewoners wil het buurtnet-

werk de stem zijn van de buurt en zich 

inzetten voor schone lucht. Voor onze 

en de toekomstige generaties.

Buurttuin

Het idee “Buurttuin Pastoor 

Kribsweg” schiet wortel. Na de co-

lumn in de eerste Pieterbuurtbode 

volgde het overleg met “sociaal” 

en “vastgoed” van de gemeente, de 

grondeigenaar. In het kort komt het 

erop neer dat de parkeerplaatsen 

blijven, bloembakken en geveltuinen 

zijn geoorloofd en het grote over-

woekerde terrein ligt klaar voor groe-

ne ideeën en -vingers. De bedoeling 

is duidelijk: het moet een ontmoe-

tingsplek worden voor jong en oud 

met een eigen speelplaats voor de 

kinderen.

Hierna kon het idee de buurt in: een 

praatje op straat, een bericht op 

buurt-apps, gesprekken met MIK, 

de school en de oudervereniging. 

Inmiddels is er een initiatiefgroep 

van vijftien bewoners. Een hoopvol 

begin. Verschillende wijken in de 

stad hebben een buurttuin. De initi-

atiefgroep is uitgenodigd voor een 

bezoek.

Veilig internetten

Wie is nog niet gebeld over “je rekening 

wordt geplunderd”. Of geappt door een 

dierbare die “geld nodig”, terwijl de 

dierbare daar zelf niets van af weet. “De 

schaamte voorbij” zei een buurtgenoot 

tijdens een buurtbijeenkomst kort voor 

de verkiezingen. Haar hackervaring loog 

er niet om. Er verdween veel geld van de 

rekening. Dankzij haar juridische kennis 

en “dit pik ik niet” houding liep het uit-

eindelijk goed af. De bank compenseer-

de het verlies. ”Ze zijn zo geraffineerd. 

Je trapt er met open ogen in”. De Senio-

renpartij gaf de volgende adviezen: Geef 

geen digid code en bankrekeningnum-

mer aan derden. Maximeer je afschrift. 

Informeer je bank als je op reis gaat.

Buurtdialoog sport- en
speelplekken Pieterbuurt

De gemeente Maastricht organiseert, in 

overleg met het buurtnetwerk, buurt-

dialogen “Sport- en speelplekken”. Ook 

onze buurt krijgt hiermee te maken. 

“Het is van belang voor de participatie 

van buurtbewoners (kinderen, (groot)

ouders, actieve buurtbewoners die be-

trokken zijn bij ontmoeting en vergroe-

ning etc.) dat deze dialoog via allerlei 

communicatiekanalen in de buurt en op 

school aangekondigd kan worden en er 

een datum en tijdstip worden gekozen 

waarop het bereik zo groot mogelijk 

is”. Haar voorstel is om de bijeenkomst 

voor Pieterbuurt (Jekerdal, Sint Pieter, 

Villapark) een paar weken na de zomer-

vakantie in te plannen. Wij houden u 

geïnformeerd via de website en andere 

buurtcommunicatiekanalen.

De boomspiegels

De boomspiegels in de buurt zijn een 

plezier voor het oog. Het aantal mini-

tuintjes om de stammen van bomen 

blijft groeien. De lente van 2022 is ro-

yaal met de zon en schaars met water. 

Weinig boomspiegels redden het met 

de schaarse zorg van de gemeente. 

Her en der nemen bewoners dit over. 

Zij wateren de dorstige planten, wie-

den het onkruid en verwijderen ook 

nog het groen tussen de stoeptegels. 

De gemeente stimuleert de aanleg van 

boomspiegels, als het kan inclusief on-

derhoud. Wie een of meer boomspie-

gels in “zelfbeheer” wil nemen kan dit 

melden bij: Mijngroen@maastricht.nl
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Schrijvers uit de buurt in het Buurtcentrum

In onze buurt wonen veel mensen die schrijven. Zij publiceren boeken en artikelen over allerlei onderwer-

pen, je kunt het zo gek niet bedenken. De diversiteit in genres is groot en varieert van wetenschappelijk 

doorwrocht werk tot lichtvoetige essays.

Dit jaar biedt het buurtcentrum schrijvers uit de buurt de ruimte om hun werk te presenteren. Voor som-

mige auteurs gooide de coronabeperkingen roet in het eten. Hun net verschenen boek kreeg nauwelijks 

publieke aandacht. Voor anderen was de coronatijd zelf ook een zegen. Eindelijk was er tijd en rust voor het 

literaire werk.

Op 24 februari presenteerde Gerard Majoor zijn bijdrage aan het boek “Natuurlijk 

Maastricht” dat in 2020 verscheen.

Aan de hand van een rijkdom aan kleurrijke beelden vertelde hij over de flora en 

fauna van de stad. Hij nam het publiek mee naar de Pietersberg met de ENCI groeve 

en de verrassingen van de natuur in dit leefgebied. De volle zaal hing aan zijn lippen.

Op zaterdagmiddag 26 maart vertelde Ruth de Kanter uit haar boek “Zwemmen 
tegen de stroom in” (2020). Hierin tekende zij de familieverhalen op van Afghaans- 

Nederlandse vrouwen die jaren geleden vluchtten voor de Taliban. Enkelen van hen 

wonen in Maastricht en waren te gast. Zij vertelden over de moeite die het kost om 

hier een eigen plek te vinden, ondanks hun universitaire opleiding. Het land van her-

komst blijft een bron van zorg en verdriet, zeker nu de Taliban aan de macht is.

Op 14 september zal Paul van Grinsven u verrassen met zijn boekpresentatie “Pros-

taatpraat”. Met deze aansprekende titel vertelt hij zijn “Lotgeval van een op hol ge-

slagen mannending. Hoe kun je een man met prostaatkanker bemoedigen?”. De Lim-

burger besteedde eerder uitgebreid aandacht aan zijn publicatie.

Tenslotte hopen we dit jaar ook een presentatie van Han Berghs te horen uit zijn 

“Oefenboek verhalen vertellen”. Met ruim dertig publicaties op zijn naam vertelt 

hij uit eigen werk en wat hem drijft als schrijver. www.hanberghs.nl

Meer informatie over dit programma via de posters in de buurt, de berichtgeving in het Parochieblad,  

info@pieterbuurt.nl en info@buurtcentrumsintpieter.nl
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Maak muziek, blijf 
gezond: Harmonie 
Sint Pieter 1890

Muziek raakt je, verbaast je, emotioneert 

je en verbindt je. Muziek grijpt in op de 

diepste structuren in de hersenen. Of het 

nu Bach of Beatles of Beyoncé is, muziek 

maakt ons gezonder, aardiger en stabieler. 

En dat geldt voor jong en oud! 

Grijp die kans en kom muziek maken bij 

Harmonie Sint Pieter 1890! 

Wat lijkt je leuk? Klarinet, dwarsfluit, hobo, 

trombone, hoorn, bas? Of toch drums, pau-

ken, percussie? Wij hebben het allemaal in 

huis; je krijgt van ons een instrument. Spe-

ciaal voor (her)intreders, jong en oud, heb-

ben wij een opstartorkest waarbij in rustig 

tempo het samen maken van muziek 

wordt aangeleerd. Ook is individuele bege-

leiding/les mogelijk. Kom vrijblijvend eens 

kijken op de vrijdagavond in het Buurtcen-

trum Sint Pieter en bezoek onze website:  

www.stpieter.nl .  

Voor vragen en meer info kan je mailen 

naar info@stpieter.nl

Natuurmonumenten 
zoekt vrijwilligers voor 
De Pietersberg

Door de grote aantrekkingskracht  van de 

Sint-Pietersberg op bezoekers,  en groei-

ende interesse in uitstapjes in de natuur 

en alle ontwikkelingen op de berg en in 

de groeve is het team op zoek naar men-

sen die het vrijwilligersteam willen ko-

men versterken. 

Of je nu mee gaat helpen in het wegwijs 

maken van wandelaars bij het Bezoekers-

centrum op Wielen, je wil laten opleiden 

tot speciale groeve-gids of mee wil hel-

pen bij de organisatie van evenementen? 

We zorgen dat elke vrijwilliger de juiste 

opleiding en begeleiding krijgt.

Kijk op de website van Natuurmonumen-

ten bij “Help mee”. Voor meer informatie 

over alle vrijwilligersvacatures.

BCZuidlimburg@natuurmonumenten.nl

Stichting Connect 
Maastricht

De stichting zoekt volwassenen, studen-

ten en middelbare scholieren die 1-4 keer 

per maand beschikbaar willen zijn om 

leerlingen te helpen bij de “Studieplek”, 

iedere maandagavond van 17-19 uur lo-

catie Athos.

De stichting heeft als doel: Het ontwik-

kelen van educatief, sportief en cultureel 

aanbod voor anderstaligen wonend in 

Maastricht en omliggende gemeenten, 

gericht op het verbeteren van het per-

soonlijk welbevinden en het verlagen 

van de drempel om te (gaan) participeren 

binnen de maatschappij.

Contactpersoon: 

Birgitte van Soest, voorzitter 

Telefoon: 06 54254111 

Emailadres: 

stichtingconnectmaastricht@gmail.com

Adres: Professor P Willemstraat 45

6224 CD Maastricht

De Zonnebloemafdeling St Pieter op zoek naar (jonge) vrijwilligers

Ons doel is om door regelmatig bezoek en aandacht van een Zonnebloem vrijwilliger het iso-

lement te voorkomen of te doorbreken van mensen die door een lichamelijke beperking van-

wege langdurige of chronische ziekte, handicap of ouderdom niet meer zo vanzelfsprekend 

kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven of persoonlijk contact buiten de deur. Zij 

dreigen vaak in een isolement te geraken. 

Wij bezoeken met name mensen in de thuissituatie, dus niet in verzorgings- of verpleeghuizen. 

Om dit belangrijke werk nu en in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren zijn wij op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers. Hebt u wat tijd over om met ons mee te komen doen, laat het ons weten. 

U kunt contact opnemen met Lia Groebbé tel.nr. 3256499 of Margo Sprenger tel. nr. 3217161. 

Zij informeren u graag verder over dit mooie werk.

Bridgen

De vrijdagmiddag bridgeclub in het 

buurtcentrum (Past. Kribsweg) zoekt 

nieuwe leden. Wij spelen vanaf 13.00 tot 

17.00 uur. Kosten € 15.- p/m inclusief kof-

fie/thee/koekjes en gezelligheid. 

Info: Trudi Jeunhomme

E-mail: tjeunhomme@xs4all.nl.

Tel: 043-3212148

Buurtkrant Pieterbuurt H juni 2022 H 7

OPROEPEN Wie doet er mee?
HH
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ICT-workshops met Universiteit

Voor de vierde keer worden in mei-juni in het buurtcentrum workshops georganiseerd over het gebruik van de mobiele telefoon en de Ipads. In samen-

werking met de studenten van Enactus van de Universiteit Maastricht, komen studenten van verschillende opleidingen deze cursus geven. 

We starten altijd met een eerste bijeenkomst waarin geïnventariseerd wordt wat de deelnemers willen leren. De volgende vijf bijeenkomsten worden 

dus bepaald door de deelnemers zelf. 

Een zeer interactieve workshop waarin deelnemers veel meer leren over de digitale apparaten die zij toch dagelijks gebruiken. Zeer boeiend, de kosten 

bedragen € 3 per keer, de spreektaal is Nederlands en soms Engels. Wij leren van de studenten en zij leren de Nederlandse taal beter te spreken als 

zij uit het buitenland komen. Interesse? Wij hopen in het najaar weer een cursus te organiseren. Geef je alvast op bij Rob Beaumont, r.beaumont53@

gmail.com.

     

€

€
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Pieterbuurt verduurzaamt.
Doet u mee ?

2e bijeenkomst op 6 juli a.s.

In de eerste editie, december 2021, van de Pieterbuurtbode kondigden wij een voor-

lichtingsavond verduurzaming aan. Een zestal buurtbewoners vertelde hun verhaal, 

wat zij hadden gedaan om (hun huis) te verduurzamen. Dat ging van isoleren, zonne-

panelen tot warmtepomp en warmtewinning. In het staartje van coronamaatregelen 

was het aantal toehoorders nog beperkt en dat aantal werd bereikt.

Zowel het ‘publiek’ als de organisatie was positief over de avond en zo werd er al direct 

gekeken naar een herhaling, om ook nieuwe belangstellenden een kans te geven. De 

situatie op de internationale energiemarkt geeft daar ook nog eens alle aanleiding toe: 

laten we kijken wat we zelf kunnen doen om ons energieverbruik te verminderen.

U krijgt de kans om wijzer te worden van uw buurtgenoot. Hoe mooi is dat!

De avond staat gepland op woensdag 6 juli 19.30 u, in het buurtcentrum aan de Pas-

toor Kribsweg. Inloop vanaf 19.00 u.

Na de presentaties is het nadrukkelijk onze bedoeling om per onderwerp met de be-

treffende presentator na te praten en vragen te stellen. Dat kan onder het genot van 

een drankje.

Geschatte eindtijd 22.00 u.

U kunt zich opgeven via c.ottenheijm@pieterbuurt.nl (graag vóór 2 juli).

WWW.PIETERBUURT.NL
INFO@PIETERBUURT.NL

Bestuursleden Pieterbuurt
Buurtnetwerk Jekerdal
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voorzitter
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secretaris

Rob Meertens
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REDACTIE
Pieterbuurtbode

REDACTIE@PIETERBUURT.NL

     Rianne Wesenbeek

     Rob Meertens

     Frans van Wijmen

     Henk van de Voort

Met speciale dank aan 

Scouting St. Gerlach voor de 
Pieterbuurtbode verspreiding

BLIK VOORUIT

Nieuwsbrief
Bent u geïnteresseerd in de toekomstige nieuwsbrief ? Dan kunt u zich nu al via

redactie@pieterbuurt.nl hiervoor inschrijven.

HH
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Haal uit uw huis wat erin zit en bespaar straks maximaal op de ener-

gierekening. Een energiecoach komt bij u thuis kijken naar uw woning,  

aar uw apparaten en naar uw gedrag. Op basis van dat bezoek, uw behoeftes en uw 

laatste energie(jaar)nota maakt hij of zij een adviesrapport op maat, speciaal voor u. 

In dat rapport staat een heleboel: van slimme tips tot grotere investeringen als vloer- 

of dakisolatie. De coaches berekenen ook wat zonnepanelen voor u kunnen beteke-

nen en hoe snel u de investering terugverdient. De coaches wijzen u tot slot ook de 

weg in subsidieland. Kortom: u krijgt handvatten om energie en geld te besparen, én 

een goede stap in de richting van een klimaatneutraal Maastricht.

Voor meer informatie zie:

https://www.nieuweenergieinlimburg.nl/maastricht/project/488/Energiecoache

s+Maastricht/ of stuur een mail naar energiecoach@cnme.nl met uw vragen of

uw aanmelding voor advies van een CNME energiecoach.

Ondersteuning door energiecoach


