






Dit is de papieren nieuwsbrief van Buurtnetwerk Céramique. Een periodieke, 
huis-aan- huis verstrekte, nieuwsbrief, waarmee wĳ zoveel mogelĳk Buurtbe-
woners willen informeren over de buurtactiviteiten die wĳ organiseren of de 
initiatieven van vrĳwilligers die wĳ ondersteunen. Dit keer betreft het informa-
tie over de periode november 2019 t/m januari 2020.

Ondersteuning bĳ digitale aanmelding
Voor bepaalde activiteiten is het noodzakelĳk om te weten hoeveel personen 
hierbĳ aanwezig zĳn (bĳv. in verband met de catering). Daarom moet u zich 
hiervoor digitaal aanmelden. Indien nodig of gewenst, kunt u hiervoor onder-
steuning krĳgen van The Masters Services & Care Wyck (Hoogbrugstraat 42 
Maastricht).

Evenementen
Etentjes
De bekende etentjes van Buurtnetwerk Céramique en BitsenBites krĳgen een 
iets ander karakter. Voortaan geen specifieke datum meer. Maar vanaf 5 
november 2019 elke dinsdag en donderdag van 18 tot 20 uur. Heel makke-
lĳk te onthouden.

Zoals bekend, zĳn deze etentjes niet bedoeld als etentjes in een restaurant, 
maar als “sharing dining”. Oftewel dé gelegenheid om op een makkelĳke/ge-
zellige manier nieuwe contacten te leggen. Dus door eens bĳ onbekenden 
aan tafel te gaan zitten en elkaar zo te leren kennen. Er zĳn op deze manier al 
nieuwe vriendschappen ontstaan.
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Geplande evenementen

1-10-2019
Vanaf 1-10 elke dinsdag en 
donderdag: “huiskamer” in 
Martinushuis

5-11-2019
Vanaf 5-11 elke dinsdag en 
donderdag: diner

12-1-2020
Nieuwjaarsborrel

Locatie:  Residence Sonneville, Bellefroidlunet 1A 
  (aanbellen bĳ deurbel met tekst "KEUKEN") 
  of bereikbaar via binnentuin, aan de kant van de Avenue 
  Céramique.
Menu:  aanschuifmaaltĳd (eenpansgerecht), kosten €12,50 
  (excl consumpties) of
  3-gangen-menu, kosten €17,50 (excl consumpties)
  (op dinsdag of donderdag is één van de twee menu-
  variaties van toepassing)
Aantal:   maximaal 40 personen, géén minimum aantal personen 
  (etentje gaat altĳd door!)
Aanmelden: info@bitsenbites-catering.nl of 06-27596867 
  tot 1 dag van te voren. Bĳ aanmelden, s.v.p. vermelden 
  van naam, aantal personen en evt. allergieën
Afmelden: Als u zich aangemeld heeft voor een etentje, maar 
  onverhoopt verhinderd bent, wilt u zich dan s.v.p. tĳdig 
  afmelden via info@bitsenbites-catering.nl of 
  telefonisch via 06-27596867
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Nieuwjaarsborrel op zondag 12 januari 2020
Op zondag 12 januari 2020 wordt weer een gezellig samenzĳn voor de buurt georganiseerd. Waarbĳ het Buurtnetwerk Céramique 
u een welkomstdrankje en een klein hapje aanbiedt.
Locatie:  Martinushuis, Hoogbrugstraat 42 Maastricht
Datum:  zondag 12 januari 2020 van 15.00u tot 18.00u
Kosten:   geen (gratis)
Consumpties:  eigen rekening
Aanmelden:  bĳ algemeen@bnwceramique.nl voor 3 januari 2020. Alsnog verhinderd: gaarne tĳdig afmelden.
Vermelden:  naam en aantal personen
Bĳzonderheden: minimaal 25 personen en maximaal 75 personen.
  
“Huiskamer” in Martinushuis
Vanaf 1 oktober 2019 is het Buurtnetwerk Céramique voor de buurtbewoners van de “huiskamer” voorziening binnen het voorma-
lig Martinushuis, Hoogbrugstraat 42 Maastricht, gebruik gaan maken. Dit is de horeca ruimte aan de voorzĳde en een locatie waar 
je te allen tĳde kunt binnenlopen, buurtbewoners treft, een kopje koffie of thee drinkt, je krantje leest, etc. Kortom een laagdrempe-
lige locatie waar het gezellig verpozen is en uitermate geschikt om contacten te leggen. Namens het Buurtnetwerk zĳn Riny Beckers 
en/of Willy Adriaans (in de beginperiode) aanwezig op:
Dinsdag van 10.30 uur tot 12.00 uur. Donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom.

Relevante informatie
Enquête geluidsoverlast en verkeershinder door Veilig Verkeer Nederland
Een van de maatregelen naar aanleiding van de resultaten van de, door VVN in januari 2019 opgestelde, enquête naar de geluids-
overlast en verkeershinder op Avenue Céramique en aanliggende straten, was het inzichtelĳk maken van de snelheid op Avenue 
Céramique en Sphinxlunet. Deze gegevens zĳn van de maand maart 2019 en de maand juli 2019 op basis van GPS.
 
Het overzicht van de snelheden op de Avenue Céramique is:
• Remalunet/Mosalunet:   85% van de motorvoertuigen rĳdt tussen de 46,1 km en 47,5 km
• Zeguerslunet/ Levignelunet:  85% van de motorvoertuigen rĳdt tussen de 46,8 km en 47,5 km
• Stellalunet/ Remalunet:   85% van de motorvoertuigen rĳdt tussen de 48,0 km en 48,9 km 
• Levignelunet/ Daemslunet: 85% van de motorvoertuigen rĳdt tussen de 47,0 km en 47,3 km
Er zĳn enkele uitschieters in de avonduren met een maximum snelheid tussen de 70 en 82 km per uur gemeten.
Conclusie: 85% van de motorvoertuigen op de Avenue Céramique houdt zich aan de toegestane verkeerssnelheid. 15% dus niet. 
Maar het totaalbeeld is positief en geeft geen aanleiding tot verdere maatregelen.

Het overzicht van de snelheden op de Sphinxlunet is:
• Avenue Ceramique/ Clermontlunet: 85% van de motorvoertuigen rĳdt 33,1 km 
• Clermontlunet/ Heugemerweg:  85% van de motorvoertuigen rĳdt 36,6 km
• Heugemerweg / Clermontlunet:  85% van de motorvoertuigen rĳdt 37,7 km
• Clermontlunet/ Avenue Ceramique: 85% van de motorvoertuigen rĳdt 37,8 km
Ook hier zĳn in de avond en vroege ochtend snelheden tussen de 50 km en 86 km per uur gemeten.
Conclusie: 85% van de motorvoertuigen overschrĳdt de maximum snelheid van 30 km met een snelheid tussen de 3,1 km (10,3%) 
en 7,8 km (26%). Hier zullen voor alsnog geen verdere maatregelen getroffen worden.

Betrokkenheid bĳ activiteiten Gemeente en/of werkgroepen
Als Buurtnetwerk zĳn wĳ ook actief of zĳdelings betrokken bĳ diverse activiteiten van de Gemeente en/of werkgroepen. Voorbeel-
den hiervan zĳn o.a.:

Bent u al bekend met de e-mailservice vergunningen en meldingen openbare ruimte van de Gemeente?
Deze service geeft in één oogopslag een goed beeld van welke vergunningen en meldingen in de openbare ruimte in uw buurt
bĳ de gemeente bekend zĳn. Via https://flexinext.maastricht.nl/abonnee/ kan men zich aanmelden of afmelden voor de service.
  
Oproep melden activiteiten
Als Buurtnetwerk bereiken ons soms van mensen uit de buurt tips over activiteiten, zoals wandelingen of concerten die in of
vanuit de buurt worden georganiseerd. Daar willen we ook graag aandacht aan besteden. Wilt u daarom dergelĳke activiteiten 
tĳdig melden via het algemene e-mailadres? Vast onze dank hiervoor.
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Deelname aan de dialoogbĳeenkomsten Buurtnetwerken 2020 van de Gemeente. Dit n.a.v. de impact voor ons en andere 
Buurtnetwerken van de overgang van Buurtplatform naar Buurtnetwerk
Beoordeling en aanvulling van het horecagebiedsprofiel van de wĳk Céramique
Betrokkenheid bĳ de problematiek rondom Plein1992
Deelname van een vrĳwilliger namens het buurtnetwerk aan o.a.:
- de stichting Buurtbalans, een samenwerkingsverband tussen meer dan 15 Buurtnetwerken. Dat zich inzet voor behoud van 
leefbaarheid in onze woonwĳken in het kader van ontwikkelingen rondom kamerverhuur, woningsplitsing, Airbnb, omgevings-
visie, etc.
- het Platform Milieu en Verkeer, dat streeft naar verbetering van de leefbaarheid en luchtkwaliteit in Maastricht
- de werkgroep omwonendenMAA (vliegtuigoverlast vliegveld Maastricht Aachen Airport).
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