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Pilot	‘Blauwe	Zorg’	heeF	betrekking	op	vier	buurten	in	Maastricht	
Noordoost	
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Ruim	15.000	inwoners,	8.500	huishoudens	
(12%	van	gemeente	Maastricht	)	

2	huisartsenprakQjken	

76%	huurwoningen,	waarvan	2/3	in	bezit	
van	woningbouwcorporaQe	

13%	niet-westerse	allochtonen	

Pilot preventie-welzijn-zorg 
 

 
 

 BegrippenlijstBegrippenlijst

VogelaarwijkVogelaarwijk
Maastricht Noordoost (Limmel, Nazareth, Maastricht Noordoost (Limmel, Nazareth, 
Wittevrouwenveld en Wyckerpoort) is door Wittevrouwenveld en Wyckerpoort) is door 
het Rijk (minister Ella Vogelaar) benoemd het Rijk (minister Ella Vogelaar) benoemd 
als één van de wijken waar de komende als één van de wijken waar de komende 
jaren wordt geïnvesteerd om de jaren wordt geïnvesteerd om de 
leefbaarheid te vergroten.leefbaarheid te vergroten.

WijkWijk
Maastricht Noordoost bestaat uit Maastricht Noordoost bestaat uit 
twee wijken: Limmel/Nazareth en twee wijken: Limmel/Nazareth en 
Wittevrouwenveld/Wyckerpoort. Wittevrouwenveld/Wyckerpoort. 

BuurtBuurt
Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en 
Wyckerpoort zijn afzonderlijke buurten.Wyckerpoort zijn afzonderlijke buurten.

  

LeeswijzerLeeswijzer
In dit uitvoeringsprogramma staan de acties, 
projecten en maatregelen voor de sociale 
en economische versterking van Limmel/
Nazareth, gevolgd door de projecten voor 
de ruimtelijke vernieuwing van de wijk. Ter 
inleiding worden steeds de doelen vermeld 
waarop wordt gekoerst. De acties voor 
2011 en 2012 in beide deelprogramma’s 
versterken elkaar op diverse punten. Voor de 
vernieuwing van Limmel/Nazareth geldt de 
volgende hoofddoelstelling:

In 2020 is de kwaliteit van leven in de wijk 
Limmel/Nazareth toegenomen. De kansen 

 Groene woonmilieus Stedelijke woonmilieus
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De vier buurten van Noordoost in de buurtprofi elen 
Maastricht 2010: Wyckerpoort (40), Wittevrouwenveld (42), Nazareth (43) 
en Limmel (44). Hoe roder de kleur, hoe groter de afwijking naar beneden 
van het Maastrichtse gemiddelde.

Voorwaarde om in Limmel en Nazareth de 
gewenste woonmilieus te kunnen maken, 
is dat de fysieke barrières tussen beide 
buurten onderling (spoor,
hoogspanningslijnen, Meerssenerweg) en 
met de omgeving  (Viaductweg, A2) worden 
weggenomen. 

De woningvoorraad krijgt geleidelijk 
meer variatie, de groenstructuur en 
openbare ruimte verbeteren en ook op 
cultuurhistorisch gebied worden kansen 
benut. In Limmel, Nazareth Noord en 
Nazareth Midden komen aantrekkelijke 
groene woonmilieus. In Nazareth Zuid 
verbetert de kwaliteit van het stedelijke 
woonmilieu. 
Tijdens de geleidelijke transformatie 
wordt het gebrek aan parkeerruimte 
opgeheven, wordt de bevolkingssamen-
stelling meer gevarieerd (met toenemende 
kansen om binnen de wijk wooncarrière te 
maken) en verbetert het draagvlak voor 
voorzieningen. Er wordt geïnvesteerd in 
veilige groen-recreatieve verbindingen met 
de Landgoederenzone en het Geusseltpark, 
en vandaar verder aantakkend op het 
Heuvelland.

De ruimtelijke vernieuwing van Limmel en 
Nazareth vindt gefaseerd plaats en zal 
omstreeks 2020 grotendeels zijn voltooid. 
Voor 2011 en 2012 staan de volgende 
projecten en werkzaamheden op het 
programma. 

Letters en cijfers (bijvoorbeeld A1) achter Letters en cijfers (bijvoorbeeld A1) achter 
locatie verwijzen naar de kaart op pagina 25 locatie verwijzen naar de kaart op pagina 25 

Centrumgebied, landgoed Centrumgebied, landgoed 
KanjelKanjel A1/A2/A3/A4/A5A1/A2/A3/A4/A5

In de eerste drie maanden van 2011 
wordt voor het nieuwe centrum op de 
Hoolhoeslocatie en het aangrenzende 
landgoed Kanjel een ruimtelijk masterplan 
opgesteld. Op de centrumlocatie komen een 
(brede) basisschool/kindcentrum, winkels 
en woningen voor ouderen, studenten en 
gezinnen. Het landgoed Kanjel bestaat 
uit het terrein van de Hoge Hotelschool 
(kasteel Bethlehem en omgeving), kasteel 
Jeruzalem en de omgeving van Hoeve Rome. 
Het beekje De Kanjel loopt door dit gebied. 
De opstelling van het ruimtelijk masterplan 
gebeurt door Urbis/B & B in opdracht 
van de gemeente Maastricht, Servatius, 
Woonpunt en de Hoge Hotelschool. 
Bewoners van Limmel en Nazareth worden 
bij de planvorming betrokken. Parallel aan 
de opstelling van het ruimtelijk masterplan 
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Kasteel Bethlehem



Doelstelling	wijkpilot:	vergroten	van	‘posiQeve	gezondheid’	in	de	vier	
buurten	binnen	de	huidige	financiële	middelen	
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Dimensies	van	Posi7eve	Gezondheid	
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huis	

Huis	van	de	PosiQeve	Gezondheid	-	binnen	twee	pijlers	vindt	de	
daadwerkelijke	beweging	plaats	

Ontscho^ng	van	financiering	tussen	en	binnen	
domeinen	(randvoorwaarde)	

1.	Burger	
aan	zet	

2.	Professional	
aan	zet	

Bevorderen	‘PosiQeve	
Gezondheid’	 Welzijn	

Jeugd	

Maatsch.	
werk	

Maatsch.	
werk	

Woning-
bouw	

Mobiliteits-
centrum	

V,	V	&	T	

Sport	 Buurt-
coöperaQes	

GGZ	

1e	/	2e	
lijn	

….	



Inhoudelijke	professionals	én	bestuurders	zijn	beiden	aan	zet	
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Inhoudelijke	
professionals	

Knelpunten	uit	workshops	met	professionals	vertaald	naar	de	
volgende	prioriteiten:	
•  Vermindering	en	vereenvoudiging	van	netwerk	professionals	

•  iStatements	
•  Digitale	en	veilige	informaQe-uitwisseling	die	voldoet	aan	
privacy-wetgeving	

•  Professionele	ondersteuning	bij	paQënten	met	ErnsQg	
Psychiatrische	aandoeningen	(EPA)	



Ontscho^ng	van	financiering	zal	(in	eerste	instanQe)	aan	de	hand	van	
een	‘virtueel’	budget	ingevuld	worden	
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‘Virtuele’	budgeDransparan7e	op	buurtniveau	

Kernteam	(huisarts,	wvp,	vertegenwoordiger	
sociaal	domein,	burger(panel),	management	

informa7e)	

….. 
…. 

…. 

…. 

….. 

…. 

Burger 

Betalingen	aan	zorgaanbieders	via	reguliere	betaal2tels	

Huidige	financiering	bestaat	
uit	meerdere	silo’s	



Wijkpilot	Blauwe	zorg	
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Enkele aanvullingen vanuit de 
gemeentelijke praktijk 
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In	de	wijken	lopen	al	veel	iniQaQeven	–	voorbeeld	Wijevrouwenveld	
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Bron:	Riëlle	Schols,	opbouwwerker	Trajekt	

Sociaal wijkteam



De	prakQjk	
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08-07-16	

• Verbinden		
	
• Prioriteren		
	
• Privacy	
	
• Voorbeelden	

	

Bewegen	

Gezond	
eten	

Basisvaardig
heden	

Eenzaam-
heid	

Veiligheid	 Financiële	
huishouding	

Zelf-
management	

Infrastructuur:	
Groene	Loper	

Ontmoeten	
Zingeving	/	
scholing	/	
werk	

Pilot preventie-welzijn-zorg 
 

 
 



Bestuurlijke	opgave	
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•  Gemeenteraad		
• 	College	Burgemeester	en	wethouders	
• 	Ambtenaren	
• 	Adviesorganen	en	cliëntorganisaQes	

=	vertrouwen	
=	ruimte	bieden	
=	loslaten	
=	maatwerk	bieden	
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Bedankt	voor	uw	aandacht!	


