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Doelstelling Buurtcentrum  

              Sint  Pieter:  

 

Het buurtcentrum wil een 

ontmoetingsplek bieden  aan alle 

bewoners  van St.Pieter-Villapark-

Jekerdal. 

 

 

 
 

HUREN VAN HET BUURTCENTRUM. 

 

Wij hanteren een sociaal tarief (€ 13,00 per 
uur in 2022) en een commercieel tarief (€ 
26,00 per uur in 2022). Dit is afhankelijk van 
de soort activiteit en of de activiteit plaats 
vindt voor bewoners van onze wijken. Het 
buurtcentrum valt niet onder de gemeente 
Maastricht, ontvangt geen exploitatie 
subsidies en dient dus volledig in eigen 
onderhoud te voorzien. 

 

       Een  mooie ruimte? 

   Alleen  samen kunnen we  het schoon 
   houden, als we ons houden aan de  
   huisregels.  Vragen over gebruik van de  
   ruimte, neem contact op met onze  
   beheerder. 

Corona Tijdperk. 

 
Is het corona tijdperk voorbij???? Duidelijk is dat niemand dat echt 
weet, wel dat we allemaal hopen dat dit de waarheid is. In ieder geval 
zijn de maatregelen bijna helemaal afgeschaald. Maar blijft de regel: 
wees voorzichtig, kijk uit en houd je aan de algemene maatregelen. 
Voor het buurtcentrum betekent het dat bijna alle regels weer normaal 
zijn, maar ook dat wij de afzuiginstallatie nog even laten aanstaan. 
Veiligheid voorop. Zie ook nog op pagina 2 de huidige regels voor het 
buurtcentrum. 
 

 
 

Energie prijzen. 

 

Het bestuur van het buurtcentrum heeft in november besloten om de 
huurprijzen niet te verhogen. Wat wij toen niet wisten, was dat er een 
explosie kwam voor alle energieprijzen. En dat raakt ook ons. Wat wij 
aan jullie vragen is het volgende: 
 
Als je weggaat vergeet dan niet de verwarming terug te zetten op 15 
graden. We constateren nu vaker ’s morgens dat de verwarming niet 
uitgezet is en dus blijft werken op 20-21 graden. Zonde van de energie 
en zonde van de centen. Als dat teveel gebeurt en de energieprijzen 
blijven maar stijgen, zal dat op enig moment ook gevolgen hebben voor 
de huurprijzen. Deze afspraak is dus in ons gezamenlijk belang. 
 

Verkiezingen. 

Op 14-15-16 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
buurtcentrum is dan deze dagen bezet. De vaste groepen op die dagen 
kunnen dit alvast opnemen in hun planning. Op vrijdag 11 maart worden 
in de loop van de dag de materialen gebracht die echter aan de kant 
worden geplaatst. Dan kunnen de activiteiten gewoon doorgaan. 

 

Nieuwe website. 

 

Wij zijn  bezig met het maken van een nieuwe website. De huidige 
website is verouderd en de onderlegger van de website wordt niet meer 
geupdated. Op de nieuwe website willen wij graag jullie eventuele 
website adres plaatsen. Belangstellenden kunnen dan via onze website 
met jullie contact zoeken. Nadrukkelijk geen telefoonnummers of email 
adressen, omdat de ervaring leert dat die vaker veranderen.  Als we van 
jullie de gegevens krijgen, zullen we het webadres vermelden. Graag 
sturen naar onze secretaris j.geijselaers1@home.nl 
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Fietsen in buurtcentrum. 

 

Het lijkt ons logisch, maar dus niet voor iedereen….. geen fietsen 
plaatsen aub in de hal van het buurtcentrum. Er is buiten plaats genoeg, 
ook achter de entree muur van het buurtcentrum. 

 

 

Led verlichting. 

 
In de komende maanden zal de binnen verlichting aangepast 
worden. De huidige verlichting is afgeschreven en gebruikt veel 
energie. Vandaar dat we gaan overstappen op led verlichting. 
 

 
 

Protocol Buurtcentrum Pastoor Kribsweg 14A.                   

versie 220225 

 

Dwingende controle op naleving is niet mogelijk en onwenselijk, de 

gedragsregels moeten duidelijk zijn en de eigen verantwoordelijkheid 

van de huurder/deelnemer is hier leidend. 

Eventueel claims/boetes ten gevolge van het niet naleven komen dan ook 

voor 100% t.l.v. de betreffende huurder.  

Het blijft voor iedereen wel verstandig om ons nog steeds aan de 
adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar 
beperken: 

- Zoals handen wassen, 

- hoesten en niezen in de elleboog, 

- geen handen schudden, 

- afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het 
druk is, 

- voldoende frisse lucht, 

- regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en 

- het halen van een vaccin of boosterprik. 

 

 

 

 

Advies: De huurder houdt een presentielijst bij. 

 

 

 

 

 


