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Klussengroep 
Wittevrouwenveld-Noord
Frans Seuntjens, Jos Callemeijn, Arjan de Vries en Joop Praster vormen samen de klussengroep 
van Wittevrouwenveld-Noord. De vier vrijwilligers voeren klussen uit aan huis en tuin bij 
buurtbewoners die dat zelf niet of niet meer kunnen. Servatius ondersteunt de groep met 
de benodigde materialen en gereedschappen van goede kwaliteit.

Helpen waar nodig
Joop Praster, zelf wonend aan de Burg. Pijlsstraat, vertelt over het ontstaan 
van de groep. “Dat was zo’n twee jaar geleden tijdens het groot onderhoud 
hier in de buurt. Voor dit onderhoud was het nodig dat aanwezige rolluiken 
tijdelijk van de huizen werden gehaald. Niet elke bewoner kon dit zelf. Waar 
nodig, hebben we geholpen.” 

Werk in de wijk
Klussen bleek een gezamenlijke hobby, en de samenwerking beviel prima. 
Bovendien was er nog genoeg werk in de wijk, dus de klussengroep bleef 
ook na het groot onderhoud bestaan. Joop Praster: “We komen thuis bij de 
mensen die niet zelf kunnen klussen, om welke reden dan ook. Dat wordt 
wel gecheckt, we willen graag mensen helpen maar alleen als het echt nodig 
is. Buurtbewoners die zelf willen klussen, kunnen overigens te allen tijde ons 
gereedschap lenen.”

Samenwerking
De klussengroep wordt ondersteund door Huurdersvereniging Servaas-
sleutel en Servatius. Ook werkt de groep nauw samen met de bewoners-
commissie en de complexbeheerder. Doel is om Wittevrouwenveld-Noord 
een beter leefbare buurt te maken, door te zorgen dat de openbare ruimte 
schoon en goed onderhouden is. 

Niet stilzitten
Voorbeelden van klussen die al uitgevoerd zijn, zijn de eerder genoemde 
rolluiken, het snoeien van overlastgevende bomen, het goed begaanbaar 
houden van brandgangen en het onderhouden van tuinen van oudere me-
debewoners. “Ik kan niet stilzitten,” lacht Joop, “en mijn medeklussers ook 
niet! Het kluswerk is erg leuk om te doen, en je leert veel mensen uit de buurt 
kennen.” 

Contact
Als u in het Wittevrouwenveld woont en:
◊ zelf hulp nodig heeft bij een klus;
◊ een situatie in de buurt ziet waarbij de klussengroep kan helpen;
◊ gereedschap wil lenen;
◊ zelf mee wil werken bij de klussengroep;
mail dan naar bc.wvvnoord@gmail.com 
(de bewonerscommissie Wittevrouwenveld Noord).



Avond van de participatie

Bewoners-
commissies, 
bedankt! 
Op 25 november organiseerde Servatius voor het tweede 
jaar op rij, een avond voor onze bewonerscommissies. 
De avond stond in het teken van dialoog, informatie 
met elkaar delen en uiteraard lekker eten en drinken. 
Dit jaar extra bijzonder omdat we maar liefst 30 nieuwe 
leden welkom mochten heten. Stuk voor stuk betrokken 
huurders die het belangrijk vinden om bij te dragen aan 
een betere woonomgeving, in en rondom de woningen 
en complexen. 

Wijk terug aan bewoners
Participatie is momenteel een ‘hot issue’, zeker ook voor 
Servatius. Een noodzakelijke voorwaarde voor het creëren 
van een prettige woonomgeving. Waar Servatius zich 
vooral richt op haar woningen en de huurders, vragen 
we de huurder zich in te zetten voor de woonomgeving. 
Samen met andere partners in de stad, zoals gemeente, 
welzijn- en zorginstellingen en politie. Door deze co-
creatie maken en houden we de stad leefbaar en doet 
iedereen waar hij goed in is. 

Bewonerscommissies onmisbaar
Bewonerscommissies zijn hierbij essentieel! Zij zijn de 
onmisbare gesprekspartners voor Servatius en huurders-
vereniging Servaassleutel. Zij vertegenwoordigen de huur-
ders en zijn de ogen en oren in de buurt. Ze overleggen 
met en adviseren Servatius over onderhoud, service, vei-
ligheid, leefbaarheid en ontwikkelingen in de complexen. 
Maar bijvoorbeeld ook over renovatie en sloopplannen. 

Oproep
Wij zoeken voor enkele wijken nog actieve en capabele 
leden voor nog nieuw op te richten bewonerscommis-
sies. Bent u een betrokken huurder en ouder dan 18 jaar? 
Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Voor 
wijken in oost met Sami Azizi, s.azizi@servatius.nl, 
voor wijken in west met Maud Maenen, m.maenen@
servatius.nl. Of bel met 043 - 328 43 00. 

Recessenpark 
betaalbaar wonen aan 
het park in Malberg

Een mooie groene locatie in een wijk met een volledig 
nieuw centrum. Met winkels, basisscholen en recreatie-
mogelijkheden binnen handbereik. Tel hier de betaal-
baarheid van de woningen bij op en het Recessenpark 
is meer dan de moeite waard.

Het Recessenpark 
Het Recessenpark wordt een gevarieerde nieuwe 
woonwijk in Malberg. Servatius ontwikkelt hier in totaal 
34 woningen, van patio’s tot gezinswoningen. De com-
binatie van deze woningen maakt het tot een plek waar 
jong en oud zich thuis voelt. De eerste 18 woningen zijn 
nu in verkoop. 

Patio’s en gezinswoningen 
Het project kent diverse woontypes; patiowoningen, 
- bungalows, tweekappers en rijwoningen. De com-
binatie van patio’s met gezinswoningen, de gunstige 
verkoopprijzen en de ligging aan het aan te leggen 
park, maakt het Recessenpark tot een mooie plek om 
te wonen. De verkoopprijzen van de patio’s starten 
vanaf € 182.500 VON, die van de gezinswoningen 
vanaf € 212.500 VON. 

Manjefiek Malberg 
Nieuwbouwproject Recessenpark is onderdeel van 
buurtontwikkelingsplan Manjefiek Malberg. Malberg 
heeft al een enorme impuls gekregen door de bouw 
van veel nieuwe koop- en huurwoningen, sloop van 
verouderde woningen en renovatie. Dit zorgt voor een 
divers woningaanbod, dat de wijk aantrekkelijk maakt 
voor iedereen. Voorbeeld van een geslaagde renovatie 
voor Malberg en haar bewoners zijn de opgeknapte 
176 eengezinswoningen door Servatius.

Nieuwsgierig geworden? 
Uitgebreide informatie over dit project is te vinden op 
www.recessenpark.nl. Ook is het project te volgen op 
facebook: www.facebook.nl/recessenpark 

Interesse in koop? 
De makelaars van JeThuisHuis maken graag een af-
spraak met u voor een vrijblijvend informatief gesprek. 
T. 043 - 328 43 55.

Patio’s en gezinswoningen nu in verkoop 

 JeThuisHuis is bereikbaar via: 
T 043 - 328 43 55, 

ma. t/m vr. van 8.30u - 17.00u
 www.jethuishuis.nl
Volg ons op twitter 

@JeThuisHuis.

Pand ‘Café de Koul’ in Limmel
Het pand van voormalig café de Koul staat al geruime tijd leeg. Servatius heeft het 
pand proberen te verkopen, maar dit is nog niet gelukt. In 2012 werd aangegeven dat 
voor het einde van dat jaar gestart zou worden met de procedure voor sloop. Dit is 
echter niet gebeurd.

Waarom niet slopen?
Na uitgebreid onderzoek door deskundigen is Servatius tot een ander inzicht geko-
men. Sloop is serieus overwogen, maar hierbij komen echter wel een aantal proble-
men kijken. De naastgelegen woning moet dan worden gestut, ook dient de kopgevel 
van dit pand afgedekt te worden. Naar verwachting zal dit voor langere tijd het geval 
zijn. Er is niet veel animo te verwachten voor nieuwbouw op deze kavel, Servatius is 
dit ook niet van plan. Dan ontstaat door sloop een onbebouwd veldje midden in de 
wijk, dit zal uitnodigen tot ongewenst gebruik en het dumpen van vuil. Een situatie 
die niet wenselijk is. 

Tweede poging tot verkoop
Servatius heeft het pand nog altijd te koop staan op de website: www.servatius.nl/bog. 
Er wordt nu een laatste poging tot verkoop ondernomen. Het voormalig café wordt 
gerichter en bij een breder publiek onder de aandacht gebracht, met vooral promotie 
tot verbouwen tot woonhuis. Geprobeerd wordt een particulier of kleine ondernemer 
te interesseren voor het gebouw. De horecabestemming is inmiddels vervallen. Als 
ook deze poging geen resultaat oplevert, wordt alsnog sloop overwogen. Wat betreft 
het braakliggend terrein dat dan zou ontstaat wil Servatius graag tot een tijdelijke 
invulling komen in overleg met de buurt. 

Meer informatie
Recent hebben er opschoonwerkzaamheden plaats gevonden rond het pand. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koos Smeets van Servatius: 
k.smeets@servatius.nl. 

Voortgang plannen Populierweg 104

Heeft u 
het beste idee 
voor de huurders 
in uw rayon? 
Servatius viert op 13 mei haar naamdag. Op deze 
Servatiusdag doen we iets extra’s samen met onze 
huurders. Servatius daagt u, als huurder van 
Servatius, uit om het beste idee van Servatiusdag 
2014 in te leveren. 

De bedoeling is dat uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw complex. 
Met andere woorden: hoe kunnen we samen uw complex aantrekkelijker maken om 
in te wonen? Dit idee moet u samen met medebewoners in het complex uitvoeren. 
Hoe meer huurders voor uw idee zijn, des te groter de kans dat uw idee wordt 
gekozen en uitgevoerd. 

Vijf rayons, vijf winnaars! 
Servatius heeft met het inzetten van haar nieuwe koers, het woningbezit in Maastricht 
en Eijsden-Margraten verdeeld in vijf rayons. We proberen in elk rayon één initiatief te 
kiezen dat dan op Servatiusdag, samen met de huurders wordt uitgevoerd.

Uiterlijk 1 maart! 
Laat deze kans niet aan u voorbij gaan en dien uw idee uiterlijk 1 maart 2014 bij ons in. 
Kijk op www.servatius.nl - Servatiusdag én download het inschrijfformulier. Of mail 
naar servatiusdag@servatius.nl waarna het inschrijfformulier wordt toegestuurd. 
Het formulier is ook af te halen aan de balie van onze klantenservice. 

Voor meer vragen kunt u terecht bij Maud Maenen, 
043 - 328 43 00 of m.maenen@servatius.nl

           Servatiusdag nú ook te volgen op Facebook. Heeft u een goed dee? 
           Vertel het op facebook!

2014 



Politie en Servatius geven tips

Woninginbraak 
en inbraakpreventie

De huurders van appartemen-
tencomplex Cabergerhof vor-
men een hechte gemeenschap. 
Op de Servatiusdag 2012 zorg-
den zij er gezamenlijk voor, met 
hulp van Servatius, dat er een 
gemeenschappelijke zithoek 
buiten werd gemaakt. Van deze 
zithoek wordt veel en gezellig 
gebruik gemaakt. 

Eddy en Lian Leenders van de Cabergerhof

Huurders in 
het zonnetje Huurder Jef Bartels van de Cabergerhof vond dat met 

name het echtpaar Eddy en Lian Leenders wel eens in het 
zonnetje gezet mocht worden. Zij zijn dit jaar veertig jaar 
getrouwd en wonen nu vier jaar in de Cabergerhof. Jef ver-
telt: “Eddy en Lian zorgen ervoor dat de koffie met soms 
iets lekkers erbij om 19.00u klaar staat als er gezellig 
buiten gezeten wordt. Ook verzorgen zij vaak de gemeen-
schappelijke barbecue. Hiervoor gebruiken zij hun eigen 
stroom en ze willen hier niets voor terug. Ed verzorgt 
ook de bloembakken, en Lian staat altijd klaar om hun 
gehandicapte buurman te helpen. Ze doen heel veel waar 
we allemaal plezier van hebben.”

Het verzoek van Jef kwam terecht bij Servatius. Een paar 
weken geleden ging zij met een groep medehuurders een 
bloemetje aanbieden aan Eddy en Lian. Omdat het alle-
maal in het geheim georganiseerd was, was de verrassing 
erg groot. “Dit was toch niet de bedoeling,” reageerde 
Lian, “we doen het altijd met veel plezier! Wie het dichtst 
bij woont maakt de koffie, dat is gewoon handig.” Het 
bloemetje resulteerde uiteraard in weer een gezellige mid-
dag in de Cabergerhof. 

Uw buurtgenoot in 
het zonnetje zetten?
Met deze rubriek willen we huurders, die zich 
inzetten om het wonen in het complex of omge-
ving gezelliger of veiliger te maken, in het zonnetje 
zetten. Organiseert uw buurvrouw bijvoorbeeld 
activiteiten, doet uw buurman voor iedereen klusjes 
of kent u een huurder die op een andere manier 
altijd klaarstaat? 

Laat het ons weten! Stuur een email naar 
communcatie@servatius.nl of bel met 
Martine Balt 043 - 328 43 19.

Dan zetten wij ook úw buurtgenoot in het zonnetje! 

Noordkop 
Wyckerpoort
Servatius heeft besloten om de 30 woningen in het 
kopblok aan de Generaal Eisenhowerstraat , Generaal 
Marshallaan te slopen. Deze woningen zijn al groten-
deels huurvrij. Op dit moment wordt nog passende 
huisvesting gezocht voor de laatste reguliere huur-
ders. De verwachting is dat begin volgend jaar met de 
echte sloopwerkzaamheden kan worden begonnen. 
Dit najaar wordt gestart met de voorbereidende werk-
zaamheden. Servatius probeert het beheer en toezicht 
zo goed mogelijk te regelen. Zo is het binnenterrein 
afgesloten en alleen toegankelijk voor de nog zittende 
huurders. 

Daarnaast is er in de avond en nacht extra toezicht 
geregeld door een beveiligingsbedrijf. 
Uiteraard worden de direct omwonenden tijdig 
geïnformeerd als er werkzaamheden plaatsvinden die 
mogelijk overlast geven.

Gesloopt. En dan? 
Nieuwbouw voor deze locatie wordt in samenhang 
met de plannen van Avenue2 ontwikkeld en zal niet 
voor 2016 worden gerealiseerd. Er zijn op dit mo-
ment nog geen concrete plannen. 

Heeft u een goed idee voor de tijdelijke invulling? 
Na de sloop krijgt het terrein een tijdelijke invul-
ling. Dit kan eenvoudig door gras in te zaaien, maar 
mogelijk komen er ook ideeën uit de buurt voor een 
tijdelijk bestemming. Hierin zijn we zeker geïnteres-
seerd. Heeft u een goed idee? Neem dan contact op 
met Servatius, Koos Smeets bereikbaar via email: 
k.smeets@servatius.nl of 043 - 328 43 00. 

Bent u op zoek naar een ruimte om te huren?

Wij verhuren een 
ruimte in Op de Cour

Op de Cour is een gebouw voor de gemeenschap 
van Eijsden. In dit multifunctionele gebouw komen 
verschillende functies bij elkaar. De voorzieningen 
zijn in eerste instantie gericht op kinderen van 0 
tot 12 jaar. Naast de vaste gebruikers als de basis-
scholen Tangram en Cramignon, peuterspeelzaal 
Roelekeboel, MIK met kinderdagverblijf Kwik en 
Flup en de buitenschoolse opvang Oiga, biblio-
theek, GGD/GKD, Trajekt en Servatius, kunt ook u 
gebruik maken van dit gebouw.
 
Servatius verhuurt een ruimte van 67 vierkante 
meter gelegen op de eerste etage. 

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden 
van deze ruimte of wilt u graag een bezichtiging 
inplannen? 

Neem dan contact op met Marianne Meessen, 
bereikbaar via: m.meessen@servatius.nl of 
043 - 328 43 00. 

Goede sloten
Inbraakpreventie is proberen te voorkomen dat inbrekers 
uw huis als doelwit kiezen. Dat begint met goede sloten. 
Een goed slot is voorzien van het politiekeurmerk, te her-
kennen aan het SKG-logo. Hoe meer sterren in dat logo 
staan, hoe beter de bescherming is. Goede sloten zijn 
onder andere verkrijgbaar bij grote bouwmarkten. Hoe 
ingewikkelder het slot, hoe lastiger voor een inbreker om 
binnen te komen. 

Thuis of niet thuis?
Toch ligt het niet altijd aan de sloten als er wordt inge-
broken. Vaak wordt het de dieven heel makkelijk gemaakt 
door bijvoorbeeld een raam open te laten staan. Soms 
wordt er simpelweg een ruit ingegooid. Het is dus ook 
belangrijk de indruk te wekken dat u als bewoner thuis 
bent of elk moment thuis kan komen. Op sociale media 
posten dat u drie weken op vakantie gaat, is in dit kader 
geen goed idee. Wat wel werkt, is bijvoorbeeld een kof-
fiekopje zichtbaar op tafel zetten, de post (laten) wegha-
len bij de brievenbus en binnenverlichting aansluiten op 
een timer, zodat elke avond op dezelfde tijd het licht aan 
gaat. 

‘In the spotlight’
Verder staan inbrekers niet graag in de belangstelling. 
Daarom is het belangrijk dat de gevel van uw huis vanaf 
de straat te zien is. Hou de begroeiing in de voortuin 
laag, en zorg voor buitenverlichting, bij voorkeur een 
lamp die aanspringt zodra er beweging is. Dit kan ook 
bijvoorbeeld de buren alarmeren, als zij weten dat u niet 
thuis bent. 

Beveiligd bezit
U kunt uw waardevolle spullen beveiligen zodat deze, 
mocht er toch ingebroken zijn, beter terug te vinden zijn. 
Laptops, telefoons, iPads, autosleutels, sieraden en con-
tant geld vormen een geliefde buit. Maak foto’s van uw 
bezit en noteer waar mogelijk de unieke IMEI-nummers. 
Hiermee kunt u, als u na een inbraak uw spullen bijvoor-
beeld op Marktplaats ziet staan, gemakkelijk bewijzen 
dat u de rechtmatige eigenaar bent. 

Aangifte
Doe na een inbraak altijd aangifte bij de politie. De politie 
heeft een woninginbrakenteam dat zich alleen bezig 
houdt met, zoals de naam al zegt, woninginbraken. Veel 
inbrekers werken steeds op dezelfde manier. Als er een 
aanhouding is verricht, kan de politie door eerder gedane 
aangiftes de inbrekers ook verantwoordelijk stellen voor 
andere inbraken die op dezelfde manier zijn gepleegd. 

In de donkere dagen van het jaar wordt meer ingebroken, ook 
overdag. De Politie eenheid Limburg en Servatius geven tips om 
de kans op inbraak te verkleinen. 

Meer informatie?
Kijk bij www.politie.nl bij ‘Donkere Dagen’, 
of neem contact op met uw wijkagent. 

Bij verdachte zaken kan altijd de politie 
worden gebeld op 0900 - 8844. 

Betrapt u iemand op heterdaad, bel dan 112. 

Belangrijke wijziging voor onze huurders mét huurtoeslag!
Ontvangt u huurtoeslag en wordt dit rechtstreeks naar Servatius overgemaakt? Voor de huur van januari 2014 
is dit niet meer mogelijk door een wijziging in de wet. Nu deze regeling vervalt, wordt de huurtoeslag rond 
20 december uitbetaald aan de huurder. Begin december heeft u hierover een brief ontvangen van Servatius. 
Meer informatie vindt u op www.servatius.nl.

Bouwbericht



Een ochtend uit het leven van....
De complexbeheerder
Sinds kort werken de complexbeheerders van Servatius met elk hun eigen PDA, personal digital assistent. Op deze ‘zakcomputer’ 
zien ze welke opdrachten op de planning staan, met alle benodigde gegevens erbij vermeld. Hoe werkt dit in de praktijk? Loe Schefer, 
complexbeheerder in rayon 1 (Daalhof, Wolder, Sint Pieter, Centrum, Blauwdorp en Mariaberg) vertelt....

Een garage of parkeerplek huren? 
Dat kan bij Servatius! Servatius heeft garages en parkeerplaatsen in diverse wijken in 
Maastricht. Vanaf juni staan alle beschikbare garages en parkeerplaatsen op onze website. 
Als u interesse heeft in een garage of parkeerplaats dan kunt u hierop reageren via onze 
website www.servatius.nl/ikwilhuren/parkeerplaatsen

Buurtbemiddeling bemiddelt bij burenruzies

En nu is het 
genoeg!
Burenruzie. Wat met een klein voorval be-
gint, kan uitgroeien tot een verstoorde rela-
tie en daarbij behorend verminderd woon-
plezier. Het is soms lastig om daar zelf uit te 
komen. Buurtbemiddeling is een middel om 
dergelijke conflicten te helpen oplossen. Uit-
gangspunt is dat de ruziënde partijen onder 
begeleiding van twee neutrale bemiddelaars 
samen uit de onenigheid komen. 
Bemiddelaars
Hylke Nijholt en Peter Kemps zijn beiden (buurt)bemiddelaar. Hylke vertelt: “Ik ben nu 
ongeveer twee jaar bemiddelaar. Van huis uit ben ik jurist, en ik heb een cursus media-
tion gevolgd. Daarmee wilde ik graag aan de slag.” Peter is al wat langer bezig, zo’n acht 
jaar geleden was hij een van de eerste vrijwillige bemiddelaars. “Net als Hylke heb ik een 
achtergrond in de rechten. Dit is overigens geen vereiste om bemiddelaar te worden, 
maar het is soms erg handig.”

Rust versus kinderen
De ongeveer negentien bemiddelaars werken in steeds wisselende duo’s. Peter geeft een 
voorbeeld van een conflict dat naar tevredenheid is opgelost: “Er kwam een jong gezin 
wonen in een huis, waar eerder een oudere dame had gewoond. De buren, een koppel 
op leeftijd, waren gewend aan de rust. Dat veranderde met de komst van het gezin met 
kinderen. Irritaties bouwden zich wederzijds op. In een gesprek met buurtbemiddeling 
bleek dat de oudere buurman zich niet had gerealiseerd welk effect zijn boosheid had 

op zijn buurkinderen. Hij had zelf kleinkinderen, en het laatste wat hij wilde was kinde-
ren bang maken. Samen met de bemiddelaars is er toen gepraat en sindsdien gaat het 
prima.”

Zegeltjes sparen
Hylke vertelt: “Mensen hebben behoefte om hun verhaal te doen, gehoord te worden 
en erkenning te krijgen. Beide partijen hebben hun eigen waarheid. Vaak blijkt dat de 
ergernissen over en weer op hetzelfde neerkomen. Dit inzicht helpt bij het oplossen van 
het conflict.” Als de ergernis door iets kleins eenmaal gewekt is, vallen alle dingen van 
elkaar op. Je kunt het vergelijken met zegeltjes sparen: heel kleine onderdelen, maar op 
een gegeven moment is het boekje vol.”

Voorkomen is beter dan genezen
Niemand zit te wachten op een burenruzie. Veruit de meeste mensen die de bemid-
delaars spreken, willen graag een oplossing. Hylke en Peter geven tips om ruzies en 
ergernissen te voorkomen en/of wat sneller uit de wereld te helpen.
1.  Stel je als buren aan elkaar voor als je ergens nieuw komt wonen. 

Je leert elkaar kennen en je maakt makkelijker een praatje op straat. 
2. Begin bij ergernissen eerder met elkaar te praten. Spaar het niet op. 
3.  Let bij een gesprek op de ‘tone-of-voice’. “Jij mag niet ...” en “Jij doet dat verkeerd!” 

klinken een stuk vervelender dan “Ik vind het niet fijn als jij ...” en “Ik heb er last van.”.

Meer informatie?
De meeste buurtbemiddelaars zijn van middelbare leeftijd of iets ouder. Hylke: “Levens-
ervaring helpt om je in te leven in de problemen die mensen hebben. Bovendien heb je 
op wat oudere leeftijd meer tijd om vrijwilliger te zijn.” Meer informatie over Buurtbe-
middeling of het worden van bemiddelaar? Neem contact op met Harry Hanssen van 
Buurtbemiddeling: harry.hanssen@trajekt.nl of 06 - 526 516 47. 

De werkdag begint even voor acht uur ‘s ochtends op 
het kantoor in de Palatijnhof. “Er zijn in ons rayon vier 
complexbeheerders, een opzichter en een sociaal advi-
seur,” vertelt Loe. “Een keer op de twee weken hebben 
we hier samen rayonoverleg.” Om complexbeheerder 
te worden is een technische achtergrond nodig. Loe is 
eigenlijk opgeleid als tegelzetter. “Mijn schoonvader was 
loodgieter, van hem heb ik veel geleerd. Bij Servatius kre-
gen we ook cursussen aangeboden, onder andere over 
electriciteit. Nu ben ik allround inzetbaar, wat het werk 
heel afwisselend maakt.” 

08.00
uur

10.00
uur

08.30
uur

11.00
uur

Het nieuwe werken met de PDA is nog even wennen. 
“Nog niet alles doet het naar behoren, maar we zijn ook 
pas een paar weken bezig,” vat Loe samen. “Wat heel 
positief werkt voor de huurders, is dat we nu met blokken 
van twee uur werken, dus een hele dag thuisblijven om 
op de complexbeheerder te wachten is niet meer nodig. 
Er zit ook een scanner op mijn PDA, in de toekomst kan 
ik deze gebruiken om materialen te scannen, zodat de 
voorraad automatisch bijgehouden wordt.”

De eerste opdracht van vandaag vindt plaats in de Pala-
tijnhof, boven het kantoor. Loe is één van de twee beheer-
ders die de toegangscontrole doet. Een bewoner is op 
vakantie beroofd van zijn auto, waarin ook zijn Servatius-
’druppel’ zat. Met deze electronische sleutel kunnen 
bewoners van appartementencomplexen deuren openen. 
Best belangrijk dus. Loe: “De bewoner krijgt een nieuwe 
‘druppel’, maar deze moet ook nog ingesteld worden en 
ik moet dit bijhouden op de PDA.”

09.00
uur

11.30
uur

Om tien uur wordt Loe verwacht in de Veliahof op Daal-
hof. De huurder van dit appartement levert vandaag de 
sleutel in. “We kijken of de woning leeg en netjes is, zoals 
afgesproken in een eerdere vooropname. Ook zet ik een 
nieuw slot in de voordeur, en zorg dat er een set nieuwe 
sleutels en ‘druppels’ naar het hoofdkantoor gaan.” Daar-
na wordt alles weer overzichtelijk in de PDA genoteerd. 

We gaan met de bus onderweg naar de Sint Teunisstraat 
in de binnenstad. In het complex, met voornamelijk 
oudere bewoners, moet een nieuwe electronische sleutel 
ingesteld worden. “De oude ‘druppel’ van mevrouw was 
defect. Ik heb nu een nieuwe bij me, die ik bij het kastje 
in de hal activeer via een instelapparaat. Hiervoor hoeven 
bewoners niet thuis te blijven. Ik kijk wel even of er toeval-
lig iemand thuis is, maar als dat niet zo is, gaat de nieuwe 
‘druppel’ in de brievenbus.”

Op weg naar de volgende klus. “De meeste klussen 
zijn gepland, maar soms komt er ook iets tussendoor. 
Dat maakt dat een werkdag nooit saai is. Mocht er zo’n 
spoedklus komen: de planning op het hoofdkantoor weet 
via mijn PDA dat ik nu aan het rijden ben. Zo kan de 
bewoner ook goed op de hoogte worden gehouden hoe 
lang het nog duurt voordat de hulp arriveert!”

Complexbeheerder
De complexbeheerder handelt voornamelijk reparatiever-
zoeken af. Daarnaast ziet hij toe op het beheer met be-
trekking tot het onderhoud van groen, het vrijhouden van 
de brandgangen, het juiste gebruik van de gemeenschap-
pelijke ruimtes in en rondom complexen en hij ziet toe op 
de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de 
schoonmaak. Daarnaast signaleert en reageert hij richting 
huurders als deze zich niet aan de regels of afspraken 
houden die zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden 
behorend bij het huurcontract.

Complexbeheerder nodig? 
Neem contact op tijdens kantooruren met de afdeling 
Klantenservice via 043 - 328 45 45.

Spelregels 
Toewijzing gebeurt op de volgende wijze: 
1.  bewoner uit hetzelfde complex, indien meerdere ge-

ïnteresseerden degene met het langste huurcontract
2.  bewoner uit de wijk
3.  overige bewoners.
De garage mag alleen gebruikt worden voor het stallen 
van een voertuig of als opslagplaats. 

Commerciële verhuur parkeerplaatsen
Het grootste deel van onze parkeerplaatsen wordt 
verhuurd aan bewoners van het complex waar de 
parkeerplaatsen bij horen. Slechts een klein deel van 
onze parkeerplaatsen is bestemd voor de commerciële 
verhuur. Wanneer er een parkeerplaats vrijkomt, wordt 
deze aangeboden op onze website onder bedrijfsonroe-
rendgoed (www.servatius.nl/bog). Voor de commerciële 
parkeerplaatsen geldt maar één spelregel: op=op! 

Tillystraat en 
omgeving
Het gebied rondom de Tillystraat, Stadhouderstaat en 
Mondragonstraat in Wittevrouwenveld is in 2010 aange-
wezen als herstructureringsgebied in het kader van het 
WOP Noordoost. Voor 94 woningen is een sloopbesluit 
genomen. De herhuisvesting in dit gebied loopt voor-
spoedig, er wonen nog ongeveer 20 huurders met een 
vast huurovereenkomst.

De overige woningen worden bewoond door huurders 
met een tijdelijke huurovereenkomst.

Het toewijzen van de woningen doet Servatius kritisch en 
selectief om zodoende huurders te vinden die de woning 
en woonomgeving ondanks de tijdelijkheid zo goed mo-
gelijk willen onderhouden. Planvorming heeft enige tijd 
op een laag pitje gestaan door alle onzekerheid rondom 
het woonbeleid. In overleg met de gemeente is Servatius 
nu begonnen met het opstellen van een visie voor dit 
gebied. De verwachting is dat we vlak na de jaarwisse-
ling de buurt hierover kunnen informeren. De uitvoering 
van het plan zal pas na 2015 plaatsvinden. De planning 
is mede afhankelijk van de participatie- en bestemmings-
planprocedures.

Bouwbericht



Servatius Wonen & Vastgoed
Postbus 1150, 6201 BD Maastricht
Wim Duisenbergplantsoen 41, Maastricht 
T(043) 328 43 00 | servatius@servatius.nl

De openingstijden zijn van maandag 
t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. 

Reparatieverzoeken
T(043) 328 45 45 

Voor reparatieverzoeken voor uw cv, 
glasschade en rioolontstoppingen kunt 
u rechtstreeks contact opnemen met 
onderstaande bedrijven:

Cv-storing
Op of bij uw cv-ketel zit een onderhouds-sticker 
of -boekje. U kunt zelf rechtstreeks bellen met de 
installateur.

Glasschade
Rob Felix Glas T(043) 343 08 86  
(voor huurders uit Maastricht)
Trichtglas T(043) 361 36 15  
(voor huurders uit Eijsden)

Rioolverstopping
RRS (0475) 311 311

Twitter www.twitter.com/Servatius_NL
Youtube www.youtube.com/user/ServatiusMaastricht

Colofon 
Tekst Servatius, Krans Communicatie
Foto’s Philip Driessen, Guill Wolfs en Servatius 
Ontwerp Ontwerpbureau B2B 
Druk Sync. Grafimedia Eindredactie Servatius

Heeft u opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze 
HuurdersInfo? Laat het ons dan weten door een mail te sturen 
naar communicatie@servatius.nl. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

JeThuisHuis heeft weer een aantal woningen voor u 
geselecteerd. En huurders van Servatius hebben een 
streepje voor. U kunt kiezen of uw gebruik wilt maken 
van de StartersRenteregeling (als u aan de voorwaarden 
voldoet) of voor de 5% kortingsregeling. Zo wordt 
een huis kopen wel heel interessant! 
Op www.jethuishuis.nl vindt u het 
complete aanbod. 

Aureliushof 125 C
Daalhof 
€ 125.000. k.k.

Type:  Appartement
Woonoppervlakte:  ca.49 m²
Bouwjaar:  1972
Aanvaarding:  per direct

Fortunahof 54
Daalhof
€ 150.000 k.k.

Type:  Woning
Woonoppervlakte:  ca.100 m²
Bouwjaar:  1972
Aanvaarding:  per direct

Recessenpark
Malberg
vanaf € 182.500 V.O.N

Type:  Woning
Woonoppervlakte:  ca.83m²
Bouwjaar:  2013
Aanvaarding:  in overleg

Meteen op de hoogte van de laatste nieuwe woningen? Volg ons dan op twitter: @jethuishuis

Veldje in Eijsden 

Nieuwbouw, 
volgens jou
Wonen zoals jij dat wilt in hartje 
Eijsden? Dat kan aan ‘t Veldje. Hier 
verrijzen binnenkort 19 scherp geprijs-
de koopwoningen. En het mooie is: 
toekomstige bewoners kunnen mee-
denken hoe die gebouwd worden. 

Veldje
De komende tijd krijgt ‘t Veldje een enorme make-over. Oude flats wor-
den gesloopt of grondig gerenoveerd en we bouwen nieuwe woningen. 
Met als resultaat: een mooie, groene kern in het centrum van Eijsden. 
Een ideale woonomgeving voor jonge gezinnen en starters. Speciaal 
voor hen worden 19 koopwoningen ontwikkeld, betaalbaar en zoveel 
mogelijk afgestemd op de wensen van de toekomstige bewoners. 

“Vanaf € 165.000,- een complete eengezinswoning 
met meerdere slaapkamers.”

Woonwensen tellen mee 
Als eerste staat het bouwen van 19 koopwoningen op de agenda. Hoe 
deze er precies uit komen te zien staat nog niet vast. Daarvoor vraagt 
Servatius de input van toekomstige bewoners. Servatius wil de wonin-
gen namelijk pas verder ontwerpen als ze een goed beeld hebben van 
de wensen van de toekomstige kopers. 

“Wil je liever drie of vier slaapkamers, de keuken 
voor of achter, zie je een dakkapel zitten of liever een 
carport? Geef je voorkeuren op en bepaal mee hoe 
de huizen aan ‘t Veldje worden gebouwd.”

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in een woning aan ’t Veldje? Dan kun je door 
jouw voorkeuren door te geven, de opzet en indeling van de woningen 
mede bepalen. Op basis van alle woonwensen die via de site www.
veldje-eijsden.nl binnen komen, maakt Servatius het ontwerp van de 
koopwoningen verder af. Geven veel mensen de voorkeur aan drie 
slaapkamers in plaats van twee extra grote slaapkamers? Dan zullen 
we daar waar mogelijk gehoor aan geven. Laat je stem dus horen! 
Inmiddels zijn er al zo’n 75 geïnteresseerden je voorgegaan. We starten 
in januari met de vertaling van de woonwensen naar concrete plannen. 
Via facebook (facebook/veldje-eijsden) kun je het plan op de voet 
volgen. www.veldje-eijsden.nl 

Alle medewerkers van 
Servatius wensen u 
fijne feestdagen en 

een mooi en gezond 
2014. 

Graag tot ziens in 
het nieuwe jaar!

In verband met de feestdagen 
gelden er aangepaste openingstijden:

19 december 
vanaf 16:00 uur gesloten
25, 26 en 27 december 

gesloten
1 januari 

nieuwsjaardag gesloten 
6 januari 

vanaf 16:00 uur gesloten

Geef je woonwensen voor fase 1 nog door vóór 31 december a.s.. 
Daarna gaan we aan de slag met het ontwerp van de koopwonin-
gen. Wel kun je je interesse voor projecten in de volgende fasen 
kenbaar blijven maken via veldje-eijsden.nl


