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WELKOM 

Dit is het eerste nummer van de Pieterbuurtbode!  

Pieterbuurt – een «buurt» in termen van de gemeente Maastricht, bestaande 

uit de wijken Jekerdal, Sint Pieter en Villapark – is een levendige plek waar het 

fijn is om te wonen en mooi is om te leven. Een buurt om te koesteren, waarin 
bewoners hart hebben voor leefbaarheid en veiligheid. 
Het Buurtnetwerk Pieterbuurt start met de Pieterbuurtbode om alle bewoners 

op de hoogte te houden van wat leeft in onze buurt en met nieuws voor en 
door de buurt.  

Actieve organisaties in Pieterbuurt

In de buurt zijn allerlei organisaties actief, zoals het Medisch Centrum en het 

Kindcentrum, met de basisschool en de buitenschoolse opvang en de Paro-

chie. In het kader van de zorg voor welzijn en gezondheid doen vele organi-
saties hun best om sport en bewegen te stimuleren, zorg te dragen voor na-

tuureducatie en duurzaamheid en in georganiseerd verband velerlei vormen 

van vrijetijdsbesteding te beoefenen. De buurt mag zich verheugen in winkels 
en basisvoorzieningen, die een vrij compleet palet bieden aan zaken die nood-

zakelijk zijn om in levensonderhoud te voorzien. Een actieve ondernemers-

vereniging, het Sint Pietersgilde, garandeert dat deze voorzieningen bij de tijd 

blijven en verder ontwikkeld worden. 

Buurtcentrum als Kloppend Hart 

Pieterbuurt kent al sinds jaar en dag een Buurtcentrum, waarin voor alle geïn-

teresseerden in de buurt ontmoetingen en activiteiten worden georganiseerd 

en dat er op uit is het Kloppend Hart te vormen van de buurt. 
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Weet jij wat er allemaal omgaat in de buurt?

Kunnen we iets voor elkaar betekenen?

Begin 2020 spoelde de eerste coronagolf over ons heen. Het werd stiller op straat, we hielden afstand. 

Buurtinformatie en - contact bleek een noodzaak en behoefte, ook in onze buurt, de ‘Pieterbuurt’. In 
dit klimaat rijpte het idee van een buurtkrant. Voor U ligt de boreling: de eerste ‘Pieterbuurtbode’.

Wat en wie is Pieterbuurt?

Pieterbuurt is de naam die St. Pieter, Villapark en Jekerdal verbindt, omarmd door Maas, Jeker, Pietersberg 
en de Prins Bisschopsingel. Pieterbuurt is ons dagelijks leefgebied, ons ‘thuis’. Voor de meeste Maastrichte-

naren gemakshalve: Sint-Pieter. 
Samen met ca. 4.620 andere buurtgenoten. De verdeling van de inwoners over de 3 wijken, op basis van de 
wijkgrenzen van de gemeente, ziet er als volgt uit (bron: allecijfers.nl obv bevolkingsregister per 1-1-2020): 
Jekerdal 1.255 inwoners, Sint Pieter 145 inwoners en Villapark 3.220 inwoners.

Pieterbuurt is ook de naam van het Buurtnetwerk dat aan de wieg staat van deze bode. Dit netwerk is een 
buurtverbinder: mensen met ideeën en initiatieven met elkaar in contact brengen. Daar kan iets moois uit 
voorkomen ook al is dat geen wet van Meden en Perzen. De naam Pieterbuurt illustreert dit verbinden. 

Wat is de Pieterbuurtbode? 

Deze eerste Pieterbuurtbode 2021 is een kruising tussen een jaaroverzicht, tijdschrift en bulletin. Het is een 
eerste poging tot berichtgeving en informatievoorziening over de buurt, door en voor buurtbewoners. 
U kunt zelf onderwerpen aanleveren voor de buurtberichten. We doen als redactie ons best om die kort 
en krachtig te houden. Daarnaast zullen er onderwerpen zijn die meer aandacht en woorden verdienen. 
Die komen aan de orde in de vorm van een hoofdartikel, een column of interview. In deze bode werpen we 
alvast een blik vooruit met het artikel over duurzaamheid. Naar verwachting is dit het 2022 onderwerp voor 
buurtbijeenkomsten. 

De redactie

De redactie van de Pieterbuurtbode bestaat uit buurtgenoten die betrokken zijn bij buurtzaken zoals het 
buurtnetwerk Pieterbuurt en Buurtcentrum St. Pieter. Zij hebben de handen in elkaar geslagen en deze 
eerste, en voor 2021 enige, Pieterbuurtbode gemaakt. In de column leest u meer over deze initiatiefnemers.

De redactie streeft naar onafhankelijkheid. Zij heeft de ambitie om in de Pieterbuurtbodes van 2022 te 
schrijven over actuele buurtonderwerpen. 

Mocht U mee willen werken aan de Pieterbuurtbode als straatjournalist, interviewer, fotograaf, column-

schrijver, redactielid analoog of digitaal, en mocht u een of meer buurtgenoten hiervoor mee-interesseren, 

dan wordt de optie van een kwartaalbode uiteraard een serieuze overweging met een haalbare optie. Neem 
contact op: redactie@pieterbuurt.nl
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Column

Kloppend Hart van Pieterbuurt

Loop eens van de Glacisweg de Pastoor Kribsweg in. Kijk naar rechts. Direct voorbij de school loop je de inrit 
op. Je passeert een hek. Daarachter ligt een parkeerplaats, staan enkele bomen en twee banken. Links ligt de 
entree naar een ruimte die om de zoveel jaren dienstdoet als stemlokaal. Heb je pech dan is het hek dicht. Heb 
je geluk dan staat het hek open. Je hebt de ingang gevonden naar het Buurtcentrum St. Pieter: “de Soos” van 
de Harmonie en Stem des Volks; “De Salon” voor senioren; gewoon Buurtcentrum voor de bridgeclub en Tai Chi 
groep. Om de ruimte schoon en overeind te houden rekent het bestuur een klein bedrag aan huur voor de or-

ganisaties die er gebruik van maken. Jammer toch van dat hek, die stenen gemeentegrond, midden in de wijk.

Kijk nog een keer en fantaseer. Het hek kan ook een poort zijn die je welkom heet naar de stadstuin daarachter: 
bakken bloemen, bomen, struiken, ook groente en fruit. Tussen het groen staan tafels en bankjes; tegen de 
muur een afdak om te schuilen voor de zon en de regen. Overal mensen, jong en oud. Muziek, zang, geroe-

zemoes. Wat een leven! Wat een buurt! Je staat in een droom. Je bent gearriveerd in het Kloppend Hart van 
Pieterbuurt.

Vier jaar geleden besloot het bestuur van het Buurtcentrum te gaan voor de missie: minder verhuurboer zijn, 

meer Kloppend Hart van de buurt. Om het Hart aan de praat te krijgen volgden concrete stappen. Kort samen-

gevat: donderdags gaan de deuren open, binnen staat de koffie klaar en een gastvrouw voor een praatje. Er is 
altijd wat te doen zoals ‘Koken voor Elkaar’, samen lunchen, een lezing, een miniconcert of, heel anders, een 
cursus ICT. Na twee jaar viel het doek: corona.

Dromen waarmaken kost tijd, geduld en durf. Dat hebben we in huis. Met vallen en opstaan is het gelukt het 
Buurtcentrum een hartje te geven. Een hartje dat klopt, soms hoorbaar, vaak zacht en traag en, zie hier onze 
zorg, het hart staat regelmatig gewoon stil. Ook al voor de lockdown.

Tijd dus voor buurtspecialisten
• De diagnose van de dokter: hartritmestoornissen met ader- (lees steen) verkalking. Het levend buurtgebeu-

ren stagneert onderweg en stroomt niet in, noch uit- en door.
• De diagnose van de milieuspecialist: er is te weinig groen, te veel steen. Het stroomvocht kan nergens heen.
• De diagnose van de filosoof: kijk naar buiten, zie de weg. Staar je niet leeg op het doel. De weg ernaartoe is 
belangrijk.

Buurtgenoten. U weet nu waar uw Buurtcentrum ligt en u kent de droom van Kloppend Hart.
Nu corona ons binnen beperkt, kijken we ook naar buiten. Droom, denk en doe mee aan het ‘verbuurten’ 
van koude steen naar levend groen.

Deel je gedachten:
redactie@pieterbuurt.nl

buurtcentrumsintpieter@outlook.com

Rianne Wesenbeek
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Pieterbuurt
berichten 2021

Diensten weg

Ook op het gebied van infrastruc-

tuur kreeg de Pieterbuurt in 2021 

te maken met verlies. De trend van 
vertrekkende diensten zette door. Na 
de pinautomaat en het postkantoor 

verdween ook de DA uit de nieuwe 
apotheek aan de Glacisweg.

Deze zomer besloot thuiszorg orga-

nisatie Envida de spreekuurlocatie 
in het gezondheidscentrum St.Pie-

ter op te heffen. Gelukkig blijven de 
wijkverpleegkundigen wel werkzaam 

in de buurt.

De Zonnebloem gaf nog aan: “We 
missen ook al jaren busdiensten op 

zondag en doordeweeks ’s avonds. 
De bewegingsvrijheid van buurtge-

noten die aangewezen zijn op het 

openbaar vervoer is hierdoor chro-

nisch beperkt”. 

Diensten terug

De terugkeer van de pinautomaat in 
de buurt verliep niet zonder slag of 

stoot. Enkele buurtbewoners pro-

testeerden tegen een proefplaatsing 

in de Pater Lemmensstraat. De zaak 
werd voorgelegd aan de rechter. In 
september wees de rechter het be-

zwaar tegen plaatsing af. 

We blijven hopen op de terugkeer 

van de pinautomaat in de buurt.

Natuurmonumenten 

Natuurmonumenten wil investeren 
in meer contact met de buurt. Onder 
meer in de vorm van buurt-natuur 

excursies door de Groeve en over 

de Pietersberg. In het overleg met 
het buurtnetwerk is gesproken over 

buurt-natuur-bijeenkomsten in het 

Buurtcentrum. Contactpersonen: 
Liesbeth Berghof, beheerder Bezoe-

kerscentrum Zuid-Limburg. Cindy 
Burger, gebiedsmanager Zuid-Lim-

burg 

l.berghof@natuurmonumenten.nl 

Bezoekersinfo: 

Luikerweg 80, 6212 NH Maastricht  

De nieuwe apotheek 

Naast medicatie op recept biedt de 
apotheek dure “verantwoorde” pro-

ducten voor het lijf en de leden. Voor 
de dagelijkse verzorging van huid en 

huis en - goedkopere - onderhouds-

middelen moet je de buurt uit, naar 

de Tongerseweg of het centrum. De 
apotheek is zaterdags gesloten.

Sint Pietersgilde 

Het St. Pietersgilde heeft een nieuw 
bestuur. Daarmee lijkt een eind te 
komen aan de jarenlange zoektocht 

naar blijvende bestuursleden met 

een hart voor de buurt. Het nieuwe 
bestuur spreekt zich nadrukkelijk uit 

zich te willen inzetten voor de buurt.

De kolkende Maas 

De Maas schudde ons in 2021 wak-

ker.. Aan het eind van de zomer 
stroomde het water met veel geweld 

Maastricht en Pieterbuurt binnen. 
Kelders liepen onder water. Bewo-

ners aan de Maas en de Kanaaldijk 

brachten huisraad in veiligheid naar 

boven. Dankzij inspanningen van 
overheid en bewoners zelf bleef de 

schade in de Pieterbuurt beperkt. Ter 
voorkoming adviseren deskundigen 

ons wat we zelf kunnen doen zoals 

ruimte geven aan water en “ont-te-

gelen”: meer groen, minder steen en 
stoep.

Commotie om 
kinderspeelplaatsen 

Halverwege het jaar dreigde de ge-

meente te bezuinigen op de diverse 

speelplekken voor kinderen in de 

buurt. Het onderhoud wordt te duur. 
Deze dreiging riep ongeloof en onrust 
op. Hoe is deze bezuiniging te rijmen 
met de boodschap van “meer bewe-

gen”? Wie neemt dit soort besluiten 
zonder goed buurtoverleg? Door de 
commotie, stadsbreed, leek in het 

najaar de dreiging weg te ebben.



Buurtkrant Pieterbuurt H december 2021 H 5

Pieterbuurt
berichten 2021

Samenwerking 
Buurtnetwerk en 
Buurtcentrum

Beide beseffen dat een goed verstaan-

der in Pieterbuurt genoeg heeft aan 
een half oor en niet zit te wachten op 

twee luidsprekers. Pieterbuurt is zo 
rijk aan organisaties die het belang 

van de buurt voor ogen hebben, dat 

je door de bomen het bos niet meer 

ziet. Door samen op te trekken zetten 
beide de stap naar meer duidelijkheid, 

een krachtiger buurtstem en meer 

mogelijkheden voor buurtinitiatieven. 
De eerste proeve startte in juni: het 
gezamenlijk initiatief “Buurthartslag”, 
het buurtgesprek over veiligheid, ge-

zondheid en welzijn in Pieterbuurt. De 
coördinator is Juul Hermkens.

Buurtcentrum 
in coronatijd 

In de stille coronaperiode is in het 

Buurtcentrum werk gemaakt van 

de verduurzaming van het gebouw: 

ledverlichting, ventilatie, isolatie en 

de mogelijkheden -met kosten- van 

zonnepanelen uitzoeken. Een van de 
“Kloppend Hart”- activiteiten, de Sa-

lon, bleef in de coronaperiode over-

eind. Weliswaar buiten, met wande-

ling, een kaartje voor de afwezigen 

en een nieuwsbrief voor iedereen. Zo 
bleef het contact in stand. 

Eind juni gingen de deuren weer 
open. Na een voorzichtig coro-

na-proof begin is de loop er geleide-

lijk weer in gekomen. Eindelijk weer 
leven in huis. Het maandelijkse “Ko-

ken voor Elkaar” staat al jaren garant 
voor een huis vol gasten. De vrijwil-
ligers en de buurtgenoten waren blij 

toen in oktober de feestelijke maaltij-

den weer geserveerd werden. 

Sportpark Jekerdal 

Het bestuur sloot met de gemeente 

Maastricht een convenant vol ambi-

ties zijn vastgelegd. Allereerst, beter 
aansluiten bij het gemeentelijk be-

leid van sport en bewegen. Verder: 
het sportpark beter benutten en 

open stellen voor een breder publiek. 
Daarbij wordt gedacht aan kinde-

ren uit de buurt, scholen en club-

jes in kantine, (b.v. bridge, schaken, 
workshops); speciale doelgroepen 
zoals kinderen met een beperking, 

obesitas-groepen, ‘framerunners’ 
voor volwassenen en wandelaars.  
Het bestuur zoekt daarbij de samen-

werking met de bewoners van de 

Mergelweg die ook de lasten van het 

sporten dragen, zoals geluidsoverlast 

van de padelbanen van de ochtend tot 

laat in de avond; de verkeer- en par-

keerdrukte op b.v. de zaterdagochtend 
waarbij de veiligheid regelmatig in het 

geding is; en de lichtvervuiling door de 

felle lampen op de buitensportbanen.

Luchtvervuiling 

De luchtkwaliteit aan de Prins Bis-

schopssingel is tijdens de spits onaan-

vaardbaar slecht. Deze luchtvervuiling 
raakt alle bewoners van Pieterbuurt. 
Het luchtverkeer van Luik, de plannen 

voor een verbrandingsoven in Lixhe 

en het sluipverkeer over de Mergelweg 

doen daar nog een flinke schep fijnstof 
bij. Milieudefensie voert al jaren actie 
tegen deze vervuiling, voor het recht op 

schone lucht. Ook de bewoners van de 
Bisschopssingel organiseren zich om 

hun eigen proteststem te laten horen.

Druk verkeer 

De Pietersberg en in de toekomst ook 
de ENCI-groeve zijn verkeers-aanzui-
gers die veel toeristen trekken. “Het 

oog van St.Pieter” zit qua parkeerca-

paciteit aan max van 160. Het bezoek 
via de ‘vijfsprong’ wordt ontmoedigd. 
Natuurmonumenten probeert de 
drukte te spreiden door het verkeer 

naar Slavante en/of de ENCI (200 
parkeerplaatsen)te leiden. Gezocht 
wordt naar uitbreiding. Er bestaat een 
tekort aan fietsstalling bij het fort. Het 
dagelijks woon-werk- en doorgangs-

verkeer van de Prins Bisschopssingel 

leidt tot een relatief hoge belasting 

voor de bewoners. Daarbij gaat het 
niet meer alleen over het voortdende-

rend verkeer.
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Pieterbuurt verduurzaamt

Doet u mee?  

Duurzaamheid: ook in Pieterbuurt. We willen in Pieterbuurt samen werken aan duurzaamheid.
Daarom organiseren we in ons Buurtcentrum aan de Pastoor Kribsweg 14A begin 2022 een bijeenkomst 
rond dat thema. Die vindt plaats op woensdagavond 16 februari om 19.30 uur.

Het thema Pieterbuurt verduurzaamt sluit daarbij heel goed aan. We laten zien, dat het een initiatief vóór en 
van, maar ook dóór bewoners is.
Het thema verduurzamen is actueel: de gasprijzen zijn flink aan het stijgen en stilaan wordt de noodzaak van 
uitfaseren van fossiel steeds breder erkend, tot in Glasgow aan toe.

Wat willen we?
Deze winter willen we aandacht geven aan het verduurzamen van het eigen huis. We werken daarbij samen 
met EMEC, de Eerste Maastrichtse Energiecoöperatie. Een zestal sprekers op de avond is lid van deze coö-

peratie.

Hoe willen we dat doen?
Een aantal medebewoners vertelt hun verhaal. Zij laten zien, hoe zij hun huis hebben aangepakt. Stuk voor 
stuk geen superspecialisten, niet heel geleerd, maar wel gemotiveerd en in klare taal.
•  Coen vertelt iets over spouwmuurisolatie

•  Leo laat zien hoe hij zijn spouwloze buitenmuur ná-isoleerde.
•  Martin vertelt het verhaal hoe hij met drie directe buren zonnepanelen legde.
•  Renée is enthousiast over warmtewinning in haar monument met beschermd stadsgezicht.
•  André weet meer te vertellen over zijn warmtepomp.
Tenslotte horen we van Johan zijn ervaringen met elektrisch rijden.

Zo hopen we te laten zien dat verduurzamen onder ieders handbereik ligt. En ook dat het tegelijk leuk is om 
te doen. Wilt u na het horen van deze verhalen zelf aan de slag, maar weet u niet waar te beginnen, dan is er 
nog de energiecoach. Die kan op basis van een rondgang door het huis en de kengetallen over uw energie-

verbruik helpen bij het opstellen van een plan.

Is uw belangstelling gewekt?
Geef u dan op via c.ottenheijm@pieterbuurt.nl. Coen houdt u op de hoogte van de plaats en tijd van de bij-
eenkomst, mocht deze wijzigen. Vooralsnog zien we u graag op de 16e!

PS: Neem uw verbruikscijfers van gas en elektra mee: vergelijken is een leerzame sport. 

BLIK VOORUIT
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Het Buurtcentrum Sint Pieter als Kloppend Hart 

Dat moet ons Buurtcentrum zijn; ook voor u. Onder meer door deelname aan een van de Kloppend Hart - 
activiteiten die wij op donderdag tussen 10 en 17 uur voor alle bewoners van onze wijken organiseren. 
Het Kloppend Hart programma is divers van aard en het past binnen de vier O’s van het buurtcentrum: 

Ontspannen, Ontmoeten, Omzien naar elkaar en Ontwikkelen.

Tot dusver omvat het: 
•  Tai Chi sessies (ontspannen en bewegen);   •  de Salon ;
•  lunchen met elkaar ;      •  lezingen ;

•  koken voor elkaar ;     •  muziekvoorstellingen ; ICT workshops. 

Daarnaast is er een gratis bibliotheek waar iedereen boeken kan brengen en halen. 

De Kloppend Hart activiteiten worden bekend gemaakt via posters in de winkels, de website van het buurt-

centrum (www.buurtcentrumsintpieter.nl) en van het buurtnetwerk Pieterbuurt (www.pieterbuurt.nl), het pa-

rochieblad en soms met flyers. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. Wel vragen wij u om u , mede met het oog 
op Corona, vooraf aan te melden via e-mail (buurtcentrumsintpieter@outlook.com of telefoon (06-23993306).

Heeft u eigen ideeën over activiteiten die binnen dit programma zouden kunnen passen? Neem dan ook 
even contact met ons op.

Corona is ook aan Pieterbuurt niet voorbij gegaan...

In deze corona-tijd zijn saamhorigheid, omzien naar elkaar en hand-en-

span diensten in je directe omgeving nog belangrijker dan anders.  In onze wij-
ken Jekerdal, Sint-Pieter en Villapark hebben bewoners gelukkig al heel wat 

initiatieven genomen om elkaar de helpende hand te reiken. Fantastisch!

Wij betreuren de buurtgenoten die ons verlaten hebben. Wij wensen de nabe-

staanden troost en steun.
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Buurtnetwerk Pieterbuurt is er voor 
iedereen in de buurt

Het Buurtnetwerk is geen ‘bestuur’ van Pieterbuurt en wil dat ook niet pretenderen. Het wil 
verbinden en stimuleren dat bewoners in de buurt kunnen vinden wat ze zoeken en samen 

initiatieven kunnen nemen en uitwerken. Drie dingen zijn belangrijk.

1. Bewoners kunnen iets voor elkaar betekenen. Allereerst: ken je buren en je overbu-

ren. Weet waar mensen in de buurt mee bezig zijn. Help een handje als dat van pas komt 
(en gewenst wordt). 

2. Voel je veilig en werk aan eigen «duurzaamheid». Zorg voor veiligheid en aandacht 
voor duurzaamheid begint bij je zelf. Maar we moeten samen – gesteund door de gemeen-

te – werken aan veiligheid: voor kinderen, voor ouderen, voor iedereen. Basisvoorwaarden 
zijn een gezond leven en een opluchtend milieu.

3. Informatie en communicatie. Wij willen graag weten wat er in onze eigen buurt ge-

beurt. Dat is van belang om invloed te kunnen uitoefenen en om een intermediaire func-

tie te vervullen voor alle bewoners, organisaties en verenigingen en naar de gemeente. 
Daarbij kunnen wij ondersteunen, maar u blijft wel aan zet en verantwoordelijk. Het is dan 
wel van belang dat het Buurtnetwerk op de hoogte is van uw wensen/behoeftes of acties 
richting de gemeente. Informatie willen wij dan, indien gewenst, delen met iedereen in de 
buurt. Dat doen we via onze website (www.pieterbuurt.nl), Pieterbuurtbode (2 x per jaar) 
en digitale Nieuwsbrieven. Daarmee willen wij u op de hoogte en betrokken houden. Be-

trokkenheid en inzet van buurtbewoners is essentieel: doe mee! via info@pieterbuurt.nl!

website  www.pieterbuurt.nl
Buurtnetwerk Pieterbuurt

in samenwerking met Buurtcentrum Sint Pieter        

Dé website voor en door uw buurt:  

Heeft u, uw straat, vereniging of organisatie iets te melden voor andere buurtbewoners? Wilt u 
dit graag bij het nieuws of in de buurtagenda op de buurtwebsite plaatsen? Vindt u het leuk om 

een tijdje mee te werken in de redactie, aan de ontwikkeling van de website, de opzet van de 

nieuwsbrief of de buurtkrant? Of interesse om u in te zetten voor het buurtnetwerk?

Neem dan contact op met de redactie: redactie@pieterbuurt.nl   
of het bestuur van het buurtnetwerk: bestuur@pieterbuurt.nl 

Bent u geïnteresseerd in de toekomstige nieuwsbrief? Dan kunt u zich nu al via deze emailadres-

sen hiervoor inschrijven.

WWW.PIETERBUURT.NL

INFO@PIETERBUURT.NL

Bestuursleden Pieterbuurt
Buurtnetwerk Jekerdal
Sint Pieter Villapark:

Frans van Wijmen – voorzitter

f.vanwijmen@pieterbuurt.nl

Rob Meertens – penningmeester

r.meertens@pieterbuurt.nl

Coen Ottenheijm – lid

c.ottenheijm@pieterbuurt.nl

Niek Jaspers – lid

n.jaspers@pieterbuurt.nl

REDACTIE
Pieterbuurtbode

REDACTIE@PIETERBUURT.NL

     Rianne Wesenbeek

     Frans van Wijmen

     Rob Meertens

Met speciale dank aan 

Scouting St. Gerlach voor de 

Pieterbuurtbode verspreiding


