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Het jaaroverzicht van de gebeurtenissen die zich in 1980 in de
gemeente Maastricht hebben voorgedaan, wordt voorafgegaan door
een gedeelte waarin leden van het
college van burgemeester en wethouders aan het woord komen over
enkele aspecten van het beleid, die
speciale belangstelling genoten.

In gesprek met:

Mr. A . M . 1. H. Baeten, burgemeester
In de omslag van di t boekje - in de
stadskleuren - komt het beeld van
een bewegende ster en het voorb1ï trekkende jaar 1980 tot uitdrukking. In
dit boekje kijken we om naar dat voorbijgetrokken jaar, maar de eerste
vraag heeft toch het oog op een belangrijke gebeurtenis in 1981, die z1ïn
schaduwen af in 1980 vooruitgeworpen heeft: de Europese topconferentie
die in maart 1981 in Maastricht gehouden wordt.
Wat betekent dit voor een stad met
Europese aspiraties?

Het is een ideale gelegenheid om
Maastricht met al haar charmes en al
haar mogelijkheden onder de aand9cht van vele belangstellenden binnen en buiten Europa te brengen.
Het brengt enorm veel werk met zich
mee, maar we zetten ons daar graag
voor in . Het is daarbij voor ons een
steun dat je ziet dat de Euroregio rond
Maastricht bij de bevolking begint te
leven . Men gaat in Luik en Aken win kelen en de Luikenaren en Akenaren
komen hierheen. De culturele contacten zijn ook heel goed. Met name die
met Luik hebben in het kader van de
viering van het Millennium - het 1000jarig bestaan van het prinsbisdom in 1980 een enorme stimulans gehad.
Langs die weg ontstaat er meer begrip
en zodoende kunnen de zakelijke con tacten allengs ook beter worden. Ik
denk dan aan milieubescherming,
ruimtelijke ordening en hulpverlening
bij branden en rampen.
Maar de gemeenten kunnen niet veel
doen: de structuren zijn over de grens
geheel anders. Ook het nationale denken, taal en opleiding zijn een belemmering.
Grote ontwikkelingen op het gebied
van de internationale samenwerking
zijn dus niet te verwachten. Toch is
1980 het jaar waarin Maastricht voor
het eerst een jumelage aanging.
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Vanouds heeft Maastricht sterke banden gehad met Luik en Aken, het land

zonder grenzen, maar een eerste jumelage gaan we aan met een stad die
met Maastricht vele overeenkomsten
heeft: Koblenz. Ontstaan en naam
danken beide steden aan het feit dat
er twee 'watren tsamen gaen, eyn
groet ende eyn cleyne' . Al geruime tijd
zijn er intensieve contacten met Koblenz geweest.
Voor een Maastrichtenaar is de stap
van buitenland naar binnenland maar
heef klein: ik stel voor dat we die stap
nu zetten door te vragen of u zich af
een oordeel hebt kunnen vormen over
de wet openbaarheid van bestuur die
in mei 1980 in werking is getreden?

In ieder geval nog geen negatief oordeel. Het is natuurlijk zo dat in de
praktijk al een grote mate van openbaarheid bestond ; onze afdeling voorlichting bestaat al ruim zes jaar.
Mij is alleen opgevallen dat sommigen
plotseling geïnteresseerd blijken in
dingen waar vroeger nooit enige belangstelling voor was. Men wil bijvoorbeeld een lijst hebben van houders
van een bepaalde vergunning. Vraagt
men dat om puur commerciële redenen, dan geven we die lijst toch niet:
de wet openbaarheid van bestuur is er
immers om de democratie beter te laten functioneren, niet om andere redenen .
Als hoofd van de politie, als handhaver van de openbare orde, hebt u het
in 1980 met krakers aan de stok gehad.

Kraakacties zijn een signaal uit de samenleving dat er iets aan de hand is.
Er wordt in Maastricht echter gebouwd bij het leven en dat geeft de
demonstratieve kraakacties iets onrech tvaardigs. Er is ook nauwelijks
contact met die krakers mogelijk, ze
worden direct zo persoonlijk. We
doen van alles om de leegstand beperkt te houden : het invullen van de
anti-leegstandsbepalingen heeft echter zijn tijd nodig.

Daarna zal het mogelijk worden om
ongeoorloofd leegstaande panden t e
vorderen.
Zijn er intussen in Maastricht nog uitbreidingen mogelijk?

Na Amby-Zuid is er geen plaats meer .
Daarom doet het mij zo'n verdriet dat
Maastricht buiten de plannen voor gemeentelijke herindeling van ZuidLimburg is gebleven .
Dat is begrijpelijk omdat het een gevoelige kwestie is, maar het beperkt
wel onze mogelijkheden.
Is er geen oplossing te zoeken in samenwerking met de nabuurgemeenten?

Er bestaan op sommige gebieden al
samenwerkingsverbanden, de Districtsgezondheidsdienst DGD, het Recreatieschap Heuvelland en het Samenwerkingsverband Heuvelland zijn
goede voorbeelden. Ook op het gebied van ru imtelijke ordening zou veel
samen gedaan kunnen worden. De regionalisatie van de brandweer komt
nog steeds niet van de grond omdat
de kosten daardoor zouden stfjgen.
Regionalisatie van de brandweer is
vooral wenselijk, nu de plannen om de
88 - die hier goed functioneerde op te heffen, lijken d66r te gaan. •

Bij de viering van zijn 12'h·jarig ambtsjubileum werd de burgemeester een replica van de beelden·
groep 'Dao koume ze' aangeboden.
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In gesprek met:

Drs. H . J . M. Roovers, wethouder van financiën
en economische zaken
De stad Maastricht heeft in 1980 ook
haar deel in de nationale versobering
gehad. De begroting voor dat jaar - in
december 1979vastgesteld - moest later nog bijgesteld worden omdat het rijk
in juli f 1, 1 miljoen minder voor Maastricht beschikbaar stelde. Wordt het
voorzieningenpeil door deze bezuinigingen niet aangetast?

Deze extra aderlating leverde samen
met de toch al besnoeide groeimogelijkheden problemen op. Maar we zijn
er, geloof ik, in 1980 nog in geslaagd
de pijn te verzach ten. Maar in steeds
meer sectoren voelt mèn zich toch tekort gedaan . Dat is na zoveel jaren van
sterke groei wel begrijpelijk.
We kunnen er echter niet omheen. In
1979 was de vloedlijn bereikt en 1980
markeert het begin van ebtij.
Aan die ommekeer moeten we wennen. We zullen onze gedachten over
het bereikbare of wenselijke peil van
onze stedelijke voorzieningen - overigens van geval tot geval - moeten
herzien .
Ik heb vaak het idee dat de cultuur het
eerste en het zwaarste getroffen
wordt. Hebben de bezuinigingen nog
consequenties voor het muziekhuis?
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Tot nu toe niet. Ik geef u mijn persoonlijk mening. Wij geven enorme
bedragen uit aan onze zichtbare, materiële infrastructuur: aan wegen,
bruggen, straten, riolering, aan stadsvernieuwing en aan sportvelden .
Daarbij vergeleken is onze muziek- en
theateraccommodatie sterk achterop
geraakt. In tegenstelling tot vrijwel alle
andere terreinen van gemeentelijke
zorg is gedurende meer dan 20 jaar
niets wezenlijks verbeterd of toegevoegd aan onze gebrekkige concerten toneelmogelijkheden. Een gemeentebestuur moet uiteraard oog hebben
voor culturele en geestelijke waarden .
Ook als er uit geldgebrek scherper
keuzes gemaakt moeten worden . Een
muziekhuis is een diepte-investering
van grote betekenis.

De bouw van het muziekhuis zal bovendien een stimulans voor de werkgelegenheid zijn. Er zijn in 1980 teleurstellende ervaringen met de werkgelegenheid in Maastricht opgedaan.
Ik denk aan de deining rond de Philipsfabriek in Heer, aan Ceylonrubber.

Een gemeentebestuur heeft geen bevoegdheden en geen middelen om het
roer in handen te nemen. We trachten
te bemiddelen. Maar tegenover de
ontgoochelingen die u noemt staan
gelukkig ook positieve dingen. De
Maastrichtse industrieën hebben zich
in 1980 in het algemeen staande weten
te houden. De activiteiten in de Beatrixhaven nemen nog altijd toe. Denk
maar eens aan Pirson Keramiek, aan
Mora en aan EKA Chemie. Belangrijk
is ook dat in 1980 begonnen kon worden met het ontsluiten van ongeveer
30 hectare nieuw industrieterrein.
Daar kunnen bedrijven worden ondergebracht die uit de binnenstad verhuizen, en ook nieuwe initiatieven vinden
hier een plaats. Kleine ondernemingen
zijn namelijk onmisbaar voor de groei
van de werkgelegenheid. Er zijn in de
Beatrixhaven nu ongeveer 135 ondernemingen gevestigd, die samen zo'n
3000 mensen in dienst hebben!
Eind 1980 is grond toegewezen aan
nog 20 bedrijven met samen 300 werknemers.
Een gebeurtenis met verstrekkende
economische gevolgen is ook dat de
raad in 1980 het bestemmingsplan
Randwyck heeft vastgesteld. Daarmee
is de planologische basis gelegd voor
ontwikkelingen die de toekomst van
onze stad diepgaand zullen beïnvloeden. Met name op het gebied van de
werkgelegenheid . Universiteit en aca·
demisch ziekenhuis zullen er hun definitieve huisvesting vinden. Er komt
een aanzienlijke concentratie van kantoren voor overheid en bedrijfsleven,
deels overplaatsing, maar ook expansie.
En het MEG, het Maastrichts Euro
Centre, komt daar ook.

Ja, eindelijk het MEC. De beurzen en
tentoonstellingen en andere evenementen die in de Eurohal op gang zijn
gebracht zullen binnen enkele jaren
moeten zijn overgeplaatst naar een
permanente zetel. Zij moeten volgens
raadsbesluit in een groter samenhangend geheel worden ingepast, een geheel van maatschappelijke en economische activiteiten. In de M ECconceptie wordt een groot aantal stimulerende functies geconcentreerd
rond een kern die gevormd wordt door
een congreshuis, een tentoonstellings- en evenementenhal en een hotel. De visie die daaraan ten grondslag
ligt, werd in 1980 bekrachtigd in een
aan gedeputeerde staten van Limburg
uitgebracht rapport van de Deen prof.
Alkjaer. Maastricht wil gebruik maken
van eigen kwaliteiten en mogelijkheden, zoals de aantrekkelijkheid van de
stad, de internationale ligging, de stuwende werking van de universiteit, de
hier aanwezige know -how en uiteraard ook van de wereldwijd groeiende
congresmarkt.
Over de toekomstmogelijkheden van
het vliegveld heeft Dixon Speas aan
GS een rapport uitgebracht. Is dat ook
voor Maastricht van betekenis?

Wij hebben van meet af aan op het
standpunt gestaan dat een belangrijk
economisch gebied als Zuid-Limburg
een vliegveld niet kan ontberen.
Maastricht had jarenlang een eigen
Helihaven! Ondanks economische en
gemeentepolitieke tegenwind heeft
Airport Maastricht zich redelijk ontwikkeld. Het vrachtverkeer groeide
van 200 ton in 1973 naar 20.000 ton in
1979.
Toch laten vracht- en passagiersvervoer nog te wensen over. Het vliegveld is onvoldoende toegerust om met
name internationaal effectief te kunnen opereren. Daarvoor is onder meer
een langere startbaan, die ook minder
overlast geeft dan de 2500 m .-baan,
noodzakelijk.
Voor de werkgelegenheid - ook in
Maastricht - zijn Airport Maastricht
en de daar gevestigde bedrijven en Eurocontrol van toenemend belang. Het
is ook duidelijk dat uitbreiding van de
vliegverbindingen voor de ontplooiing
van MEC extra impulsen zal opleve-

ran.

•

Met voldoening ziet wethouder H. Roovers toe hoe de
overdracht van gronden ten behoeve van de bouw van
universiteit en academisch ziekenhuis in Randwyck ge·
tekend wordt.
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In gesprek met:
M. Debats, wethouder van onderwijs en cultuur
De twee taken van gemeentelijk beleid
die u in uw portefeul'lle hebt, onderwijs en cultuur, worden in het kunstonderwijs verenigd. Dat kunstonderwijs gedijt zo goed dat het leerlingental boven de accommodaties dreigt uit
groeien, vooral bij de muziekschool.
De gedachte was om een nieuwe muziekschool te bouwen aan de Herbenusstraat, maar dat plan stuitte op
grote bezwaren.
De muzieklessen worden nu gegeven
in het gebouw aan de Bouillonstraat
waar vroeger de geneeskundige dienst
in gehuisvest was. Maar de brandweer
vindt dat gebouw voor muziekschool
ongeschikt.
Binnenkort zal de muziekschool dan
ook verhuizen naar het klooster en de
school aan de Lage Barakken, die een
goed onderdak bieden voor de
interim-periode waarin we kunnen uitkijken naar een definitieve voorziening. Die definitieve voorziening zou
moeten aansluiten op het beleidsplan
dat directeur en leraren van de Stedelijke Muziekschool hebben opgesteld.
Men wil nieuwe wegen opgaan in het
muziekonderwijs en die plannen zijn
tot nu toe zeer positief ontvangen.
Onontbeerlijk voor de uitvoering van
dat plan is een goed geoutilleerd en
centraal gelegen gebouw.

Een centraal gelegen gebouw met een
goede accommodatie maar voor een
ander doel hebben we gevonden in de
Entre-Deux, waarin het Bonnefantenmuseum is ondergebracht. Als medesubsidiënt en als verantwoordelijke
voor de cultuur in Maastricht zal het
gemeentebestuur wel gemerkt hebben dat het functioneren van het museum nogal wat vragen heeft opgeroepen?
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Ja, maar er wordt hard aan gewerkt
om het museum beter te laten functioneren. Door o.m. het aanbrengen van
een beveiligingssysteem wordt het
mogelijk betere openingstijden te bewerkstelligen en de tweede verdieping

open te stellen. Eerst was dat door
personeelsgebrek onmogelijk.
Ook de stuctuur van het Bonnefantenmuseum is thans in onderzoek. Verbetering van die structuur zal er mede
toe moeten leiden dat het museum
aantrekkelijker wordt voor het publiek.
Want het museum leidt tal van activiteiten die voor een belangrijk deel ook
de culturele sfeer in Maastricht bepalen .

Hebben de culturele activiteiten in
Maastricht ook geen hoge vlucht genomen na de oprichting van de gemeentelijke commissie ter behartiging
van de culturele belangen, de CBCB?
De CBCB en haar secties hebben aan
de voet gestaan van veel culturele activiteiten en evenementen. Er is nu
een concept van een cultureel beleidsplan geschreven waarin veel vermeld
wordt dat thans al geheel of grotendeels uitgevoerd is. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat sommige
punten alweer achterhaald blijken
door de feitelijke ontwikkelingen. Het
concept moest daarom worden bijgesteld en dat betekent dat het cultureel beleidsplan nog niet in de raad in
behandeling genomen kon worden.
Maar dat zal nu wel vlug gebeuren.

Heeft het Cultureel Centrum, het CC,
niet óók een beleidsplan ingediend?
Het beleidsplan van het CC geeft helder zijn doelstellingen weer en spreekt
mij zeer wel aan.
Dit plan voor het theaterbeleid kan
een waardevolle inbreng betekenen
voor het totale culturele beleid.

De cultuur liep in 1980 goed, voor het
onderwijs was het 'n turbulent jaar.
Dat begon met de publicatie van het
zogenaamde zwartboek over het
Maastrichtse onderwijs. Dat heeft
heel wat tongen losgemaakt en heel
wat pennen in beweging gebracht.
Met name van de commissie voor ad-

vies en bijstand, die over deze aangelegenheid een fundamentele nota
heeft uitgebracht. Een en ander heeft
er mede toe geleid dat verder gezocht
wordt naar goede samenwerkingsverbanden vooral tussen school en
buurt.
Het lager onderwijs is overigens ook
anderszins sterk in beweging: het
nieuwe ontwerp van wet op de basisschool eist een vroegtijdige voorbereiding op wat te gebeuren staat.
In 1980 is er in Maastricht al hard aan
gewerkt om enkele uitgangspunten
van nieuwe wet waar te maken.
Er is bijvoorbeeld een nieuwe organisatie opgebouwd voor het onderwijs
aan culturele minderheden. Daarnaast
zijn er nog plannen in voorbereiding
ten gerieve van de zwaksten in de samenleving. Daardoor kunnen educatieve achterstanden van leerlingen uit
sociaal achtergestelde milieus en van
culturele minderheidsgroepen weggewerkt worden.
Voor de ouderen is er de volwasseneneducatie, die in Maastricht door
goede samenwerkingsvormen en inspanningen van veel mensen tot bloei
begint te komen.

Er gebeurt in één jaar zoveel dat het
onmogelijk is een opsomming van alle
wetenswaardigheden te geven op het
gebied van onderwijs en cultuur. Maar
waarschijnlijk zult u toch nog iets vermeldenswaards weten?
Laat ik mij beperken tot twee gebeurtenissen! De opening van het glas- en
keramiekmuseum, waarin na vele jaren de collectie van de heer Rust een
plaats heeft gevonden, is de eerste.
De tweede is de oprichting van de
Stichting samenwerkingsorgaan hoger onderwijs Maastricht, waarin alle
instellingen van hoger beroepsonderwijssamenwerken, in nauw contact met
de Rijksuniversiteit Limburg.
De eerste projecten zijn al bij het rijk ingediend. Ik verwacht dat 1980 een kroon jaar zal blijken voor de groei en de bloei
van het hoger onderwijs in deze stad! •

Wethouder M. Debats bezoekt het gtas·en keramiekmuseum.
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Na het einde van de evacuat1epeflode m verband met de demontage van de bom uit de tweede
wereldoorlog, bood wethouder A Dols aan de bewoners bloemen aan.
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In gesprek met:
A. P. Ools, wethouder van openbare werken en verkeer
Toen de Kennedybrug geopend werd,
in 1968, gingen er al stemmen op die
wezen op het belang van de Noorderbrug. Het ziet er nu naar uit dat die
brug er binnenkort zal komen.

Ja, het wordt daardoor gemakkelijker
het verkeer lángs de binnenstad te leiden, die zodoende wordt verlost van
de overlast van het doorgaande verkeer.
De St. Servaasbrug en de Wilhelminabrug zullen dan nog gebruikt worden
voor binnenstedelijk verkeer. We willen het centrum namelijk voor het autoverkeer tóch zo goed mogelijk toegankelijk houden. Ook daarom zijn in
de binnenstad parkeergarages gebouwd. En men kan op korte afstand
van die parkeergarages ongestoord
winkelen in het voetgangersgebied.
Er zullen toch ook wel veel personen
met het openbaar vervoer naar de binnenstad komen?

Ongeveer elf procent van de verplaatsingen van Maastrichtenaren vanuit
en naar het centrum geschiedt per
bus. Men heeft dan met het parkeerprobleem natuurlijk niets te maken.
Daarnaast wordt er ook veel gefietst
en gelopen. Tegenwoordig wordt er
meer dan vroeger speciale aandacht
aan het langzame verkeer geschonken .
De fietsroutes zullen ervoor zorgen
dat er zoveel mogelijk rechtstreekse
verbindingen voor fietsers zullen komen tussen de binnenstad en de
woonwijken en tussen de woonwijken
onderling.
De eerste gedeelten van die fietsroutes zijn inmiddels gerealiseerd. Daardoor wordt het voor de fietsers veel
veiliger om zich in de stad te begeven.
Voeg daarbij dat er onderweg zoveel
moois te zien is op de fiets en je hebt een
argument te meer om te kiezen voor deze milieuvriendelijke manier van vervoer.

Eén van die mooie dingen die in 1980
waren te bewonderen, ondanks het
slechte weer, waren de parken, plantsoenen en pleinen.

Dank zij de inzet en het inzicht van de
plantsoenendienst - officieel de cultuurtechnische dienst - is het werkelijk een lust voor het oog om te zien
hoe het groen verzorgd wordt.
De vraag is echter of de bezuinigingen
niet aan het onderhoud van de parken
en plantsoenen zullen knagen.
Misschien kunnen de gevolgen beperkt worden door combinaties te leggen tussen groenvoorziening en speelruimte en zo.
Bij het bednjf openbare werken gebeurt heel wat meer dan de meeste
mensen zullen denken. Behalve de lui
die echt aan de weg timmeren, als de
stratenmakers, de schilders en de vuilnisophalers werken er ook nog zo'n
155 mensen op kantoor.

Ja, dat zijn bijvoorbeeld stedebouwkundigen, onderzoekers, tekenaars en
mensen van bouw- en woningtoezicht. Het zijn de ontwerpers en de
controleurs die ervoor zorgen dat
plannen worden voorbereid en nageleefd.
Zonder deze stille krachten zou het
onmogelijk zijn om de gemeente te
besturen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Er moet bijvoorbeeld

onderzoek verricht worden naar de t e
verwachten groei van de bevolking,
dat gebeurt ook bij het bedrijf openbare werken.
Niet iedereen staat er altijd bij stil dat
er een enorme voorbereiding nodig is
voordat er een eerste proeve van een
plan ontwikkeld is dat de toets der kritiek
kan doorstaan. De plannen moeten
goed worden onderbouwd.

B1ï het bedrijf is ook de stadsarcheoloog ondergebracht. Maar die valt onder de competentie van wethouder
Wevers geloof ik.
Dat klopt, maar ik wil er wel wat over
zeggen. Archeologie interesseert velen zeer, het is ook telkens een sensatie als er weer een bijzondere vondst
gedaan wordt. De burgers krijgen er
ook meer oog voor. De muur van de
4e eeuwse Romeinse omwalling die in
de Havenstraat tevoorschijn is gekomen, zal dank zij de initiatieven van de
aannemer Muyres en de makelaar
Ruyters behouden blijven en zichtbaar
in de kelder van het pand dat erwordtgebouwd worden opgenomen.
De stadsarcheoloog heeft nog enkele
belangwekkende vondsten gedaan zoals een zalfstempeltje en diverse sarcophagen in St. Pieter. Deze ontdekkingen worden nu wetenschappelijk
beschreven en met zorg bewaard en
dat is de oudste stad van Nederland
aan haar verleden wel verplicht.
•
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In gesprek met:
J . M. H. M. Wevers, wethouder van
ruimtelijke ordening en woningbouw
Voordat mij de eerste vraag gesteld
wordt, moet me toch van het hart dat ik
denk dat het wel een mooi autoriteitenboekje zal worden dat de lezer ditjaar in
handen krijgt.
Dat zou best kunnen.

't Zou een idee zijn om volgend jaar eens
de man van de straat te interviewen!
Maar goed, deze autoriteit is nu bereid.
Zal ik de eerste vraag dan maar op het
monumententoezicht toespitsen?

Het gebruik van de term welstandsbeleid is beter. Daar valt monumententoezicht ook onder. De mogelijkheden voor welstandsbeleid zijn dit jaar
verbeterd. De welstands- en monu mentencommissie worden eerder ingeschakeld, zodat bijvoorbeeld in de
bestemmingsplanfase al criteria vastgelegd worden die preventief werken.
In het bestemmingsplan Randwyck
gebeurt dat bijvoorbeeld. Voor Randwyck bestaat een globaal bestemmingsplan dat in recordtempo ontworpen is. Het noordelijk deel wordt
nu verder uitgewerkt. Daarbij heeft de
gemeente twee externe adviseurs ingeschakeld, van Wunnik en Snelder sr.
Zij hebben richtlijnen ontworpen die
meegegeven worden aan de architecten die in Randwyck gaan bouwen.
Die richtlijnen zijn door de welstandscommissie overgenomen.
Daardoor zal, dacht ik, een architectuur en stedebouw van hoge kwaliteit
worden gerealiseerd.
Naast de grote bouwcomplexen is in
Randwyck overigens ook plaats voor
woningen ingeruimd. Woningen in dit
plan zullen meehelpen de buurt die
hier ontstaat leefbaar te maken. Zij
zullen geconcentreerd worden langs
de voetgangersassen.
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Die woningen zullen de woningnood
in Maastricht wel niet oplossen. Maar
hebben we daar geen andere bestemmingsplannen voor?

Daalhof Noord is bijna klaar, het plan
De Heeg vordert gestaag, Eyldergaard
is begonnen .
Veel koopwoningen worden in huurwoningen omgezet om die woningen
niet te lang leeg te laten staan. Men is
namelijk al een tijd huiverig om woningen te kopen. De toekomst is onzeker,
de vette jaren zijn voorbij. Bovendien
zijn nieuwe huizen duur omdat de prijzen in de bouw relatief zeer sterk stijgen.
Dan hebben we dit jaar plannen ontvouwd voor het gebied Amby. Daar
zullen ongeveer 1700 woningen worden gebouwd , zodat de continuïteit
van de woningbouw verzekerd is en er
dus flink wat aan de woningnood gedaan wordt. Kleine woningen, daar is
grote vraag naar: jongeren gaan eerder het huis uit, er zijn veel echtscheidingen, er komen elk jaar weer meer
studenten. Maar die laatsten zitten het
liefst op een kamer in de binnenstad.
In de binnenstad is de gemeente wat
plannen maken betreft al geruime tijd
aktief. In 1973 verscheen de discussienota Binnenstad, in 1978 de doelstellingennota. Hoe ver staat het er nu
mee?

We verkeren thans in de laatste fase;
die van het structuurplan. We werken
daarbij volgens de open-planprocedure. Dat houdt in dat de bevolking
voortdurend op de hoogte is van de
planvoorbereiding. Dat gebeurt via
openbare vergaderingen van de projektgroep, speciale voorlichtingsaktiviteiten, inspraak enz.
We hopen dat we voor die gebieden in
de binnenstad waarvoor nog geen
bestemmingsplan geldt
Boschstraat-West, Statenkwartier, Kom melkwartier en City - nog voor 1985
een bestemmingsplan kunnen opstellen. Dat is van belang voor de op handen zijnde aanwijzing tot beschermd
stadsgezicht. Want één van de eisen
die daaruit volgen, is dat er binnen één
jaar na aanwijzing, bestemmingsplannen vastgesteld moeten worden.

Maar het vaststellen van een bestemmingsplan in de binnenstad duurt
lang. We zien dat duidelijk aan het
bestemmingsplan voor het Jekerkwartier. Het kan vlugger als we betere basisgegevens tot onze beschikking zouden hebben , bijvoorbeeld van een
structuurplan.
De gemeente heeft besloten om in
1980 een zogenaamd distributiepianologisch onderzoek voor de binnenstad
te laten instellen.

Dat onderzoek naar de behoefte aan
winkels is niet alleen op de binnenstad
gericht maar ook op de rest van de
stad en de regio. Het zal aantonen dat
ongecontroleerde vestiging van win kels moet worden tegengegaan. Het
geeft aan waar detailhandel thuis
hoort en dergelijke. We zullen de
bestemmingsplannen aan de resultaten van het onderzoek aanpassen.
Stadsvernieuwing is een belangrijk
onderdeel van gemeentelijke zorg onder uw verantwoordelijkheid. Er zijn in
1980 weer verschillende renovatieprojekten begonnen.

Ja dat is zo, maar we moeten voortdurend een uiterste inspanning leveren om de nodige subsidies voor
stadsvernieuwing te krijgen. Tegen de
verdrukking in kunnen we het hele
proces toch nog redelijk op gang houden. De goede resultaten in de vijftien
stadsvernieuwingsgebieden, zoals bijvoorbeeld Oostermaas, BoschstraatOost en Mergelweg liegen er niet om.
Daar ben ik trots op.
Afgezien daarvan, de organisatie van
stadsvernieuwingsprojekten moet verbeterd worden: we moeten zorgen
voor korte comunnikatie- en beslissingslijnen. Dan kunnen we het maatschappelijk proces van de verbetering
en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad, met de erbij behorende
voorzieningen, adequaat begeleiden .

•

Wethouder J . Wevers geeft uitleg m het Boschstraat·kwBrtier.
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Door een verklaring van het gemeentebestuur voor te
lezen weet wethouder J. Hoen een bezetting van het
Vrijthof door woonwagenbewoners op te heffen.
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In gesprek met:

J . G. H. Hoen, wethouder van sociale zaken en welzijn
Van hetgeen tot uw portefeul'lle behoort staat het welzijnswerk het meest
in de belangstelling. Sinds ruim een
jaar heeft Maastricht nu een Dienst
Welz1ïnszaken. Hoe zijn de eerste ervaringen daarmee?

Na een voorbereiding van enkele jaren
zijn het Maatschappelijk Overleg
Maastricht, de Stedelijke Raad voor
het Jeugdbeleid en het Stafbureau
Welzijnszorg opgegaan in de Dienst
Welzijnszaken. Op die manier werd de
in de stad aanwezige mankracht opnieuw gegroepeerd, niet alleen ten behoeve van de voorbereiding van het
beleid maar ook ten dienste van de
burgerij . De nieuwe dienst functioneert naar mijn mening uitstekend en
heeft ook het vertrouwen van de bevolking gekregen.
Eén van de taken van de Dienst is de
Wf:!lzijnsplanning.

Inderdaad. Die planning zal het instrument moeten worden om de verschillende onderdelen van het welzijnswerk te ordenen en op elkaar af te
stemmen. Een goed overzicht is in dat
kader gewenst, ook om te achterhalen
welke aktiviteiten en voorzieningen
gehandhaafd moeten blijven en welke
nieuwe initiatieven een kans moeten
krijgen. Voorlopig worden plannen en
programma's opgesteld in het kader
van de verschillende rijksbijdrageregelingen. Voor sommige sektoren, zoals
de kinderdagverblijven, de hulp- en
dienstverlening aan jongeren en de
volwassenenedukatie zijn die al gereed gekomen. Een totaalplan zal pas
over enkele jaren tot stand kunnen
worden gebracht als de kaderwet voor
het speciek welzijn er is.
Men beoogt met de decentralisatie
ook de kwaliteit van het welzijnswerk
te verbeteren. Heeft dat ook gevolgen
voor de culturele minderheden?

Men moet ervan uitgaan dat de bekende groepen buitenlanders in ons

land zullen blijven. Dat betekent dat zij
hier permanent een zinvol bestaan
moeten kunnen opbouwen . Vooral
ten aanzien van de tweede generatie
van deze buitenlanders zal zorggedragen moeten worden voor voldoende
mogelijkheden. In dat opzicht is een
goede begeleiding op school, die reke ning houdt met de verschillende culturele achtergronden, van groot belang.
Er is op dit moment nog onvoldoende
inzicht in de problematiek waarmee
deze culturele minderheden worden
geconfronteerd. Geprobeerd wordt
om daaraan in 1981 een aparte nota te
wijden.
Men kan het welzijnswerk als een aanvulling beschouwen op de voorzieningen die betrekking hebben op de primaire levensbehoeften. Komen die
voorzieningen nog op de eerste
plaats?

Uiteraard . De uitvoering van de Algemene Bijstandswet en enkele andere
wetten die beogen de mensen een voldoende materiële basis voor hun
bestaan te verschaffen verloopt in
Maastricht goed. Het aantal mensen
dat een beroep moet doen op deze
voorzieningen is, mede gezien de omvang van de werkloosheid, erg groot.
Eigenlijk zou er meer moeten worden
besteed aan het geven van immateriële hulp aan deze mensen. De mogelijkheden daartoe zijn te beperkt. De
Dienst voor Sociale Zaken zoekt wat
dat betreft naar een nieuwe stijl van
werken, waarbij meer aandacht aan de
sociale aspekten van de hulpvraag kan
worden besteed. De economische situatie zit echter tegen. Er is weinig
ruimte voor nieuw beleid. We mogen
in feite al blij zijn als het huidige niveau
van voorzieningen gehandhaafd kan
blijven.
De afgelopen jaren - toen de financiële mogelijkheden ruimer waren zijn er in het welzijnswerk veel beroepskrachten aangesteld. Zijn er nu
weer vrijwilligers nodig?

Vrijwilligers zijn altijd hard nodig geweest. Wel is het zo dat het vrijwilligerswerk als zodanig de laatste tijd
weer sterker wordt benadrukt. Door
de snelle professionalisering is dat vrijwilligerswerk teveel onder druk komen
te staan. De professionele instellingen
dienen het naar mijn mening tot hun
taak te rekenen om de vrijwilligers
waar nodig en mogelijk tot steun te
zijn.
Toch is er een terrein waarop u een
professionele aanpak bepleit hebt, namelijk b1ï de volwasseneneducatie.

Professioneel werk en vrijwilligerswerk vormen geen tegenstelling, in te·
gendeel, zij dienen elkaar aan te vullen. Voor een aantal taken is een professionele begeleiding zonder meer
noodzakelijk. Inderdaad heb ik gepleit
voor het aanstellen van een coördinator ten behoeve van de volwasseneneducatie. In dat kader is er een alfabetiseringsprojekt opgezet waaraan momenteel 145 personen deelnemen, een
zeer belangrijk projekt omdat lezen en
schrijven nu eenmaal aan het begin
van elke ontwikkeling staan. Een ander onderdeel is de Volksuniversiteit,
waarvoor bijzonder veel belangstelling
bestaat.
•
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In gesprek met:

G. H . J. Peters, wethouder van personeel,
sport en huisvesting
Voor een wethouder die belast is met
de verdeling van de woonruimte zijn
de mogelijkheden in tijden van woningnood beperkt. Hoe is het toew1ïzingsbeleid thans in grote lijnen geregeld en zijn er verbeteringen moge/Jïk?
Woningen moeten m.i. toegewezen
worden aan degenen die het meest urgent een woning nodig hebben. Er zijn
verschillende factoren nodig die de urgentie bepalen zoals medische of sociale indicaties, krotopruiming, gered1telijke uitzetting, stadsvernieuwing,
de tijdsduur dat men ingeschreven is
in de registers, leeftijd en samenstelling van het huishouden.
De mate van urgentie volgt uit een optelsom waarbij iedere indicatie zijn eigen zwaarte heeft, een optelsom die
voor iedereen inzichtelijk en acceptabel moet worden.
Naast nieuwbouw en stadsvernieuwing is het goed verdelen en optimaal
benutten van woonruimte het belangrijkste middel om de woningnood te
bestrijden. De woonruimtewet, leegstandswet en alle andere wettelijke
maatregelen die daarvoor op stapel
staan, zijn daarvoor belangrijke hulpmiddelen.
Dat klinkt misschien wel erg dirigistisch vanuit de overheid en ik weet
ook wel dat respect voor dergelijke
maatregelen pas ontstaan als de mensen ze als nuttig ervaren, maar het is
noodzakelijk.

Wie geluk heeft en wel een woning
naar zijn zin heeft, heeft meestal wensen over beheer en bestuur, hij wil
participeren. Kan hij dat ook?
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Participatie vindt bij de gemeentewoningen op dit moment plaats als er iets
rond de woningen aan de hand is. We
zullen zoveel mogelijk proberen deze
participatie vaste vorm te geven in bewonerscommissies.
Zo kan dan een regelmatig overleg
plaats vinden tussen vertegenwoordigers van de bewonerscommissies, directie en gemeentebestuur.

Het voordeel van die participatie hïkt
mij dat de burgers meer bij hun directe
woonomgeving betrokken raken. Is
daar al iets van te merken?
Participatie brengt een vormingsproces op gang. Wat reeds bij individuele
personen aanwezig was aan zorg voor
wonen en woonomgeving, wordt gebundeld en gericht op het ene doel nl.
de zorg dat de buurt prettig wordt om
te leven. Men krijgt in zo'n proces ook
oog voor andere zaken, de zorg voor
het onderwijs in de buurt, milieuproblemen enzovoort.
Tegelijkertijd is Maastricht een stad met
een rijk verenigingsleven waarin de zorg
voor cultuur en natuur centraal staat.
Allemaal positieve krachten die gericht
zijn om anderen en zichzelf plezier te
doen.
Het moet mogelijk zijn dat deze grote
positieve gezamenlijke kracht ook gebruikt wordt voor het algemeen belang, met name het milieubelang.
Door met hulp van milieuverenigingen
zelf projecten te ontwikkelen kunnen
voorbeelden gegeven worden voor
centrale
het
van
oplossingen
vraagstuk van onze en de komende
generatie 'hoe houden we onze samenleving goed leefbaar'. En dat begint met hele kleine dingen.
Van gemeentewege proberen wij de
mentaliteit te beïnvloeden door de
mensen te informeren via de gemeentelijke voorlichtingspagina in de krant
en door ze te confronteren met de vervuiling die ze aanrichten. Wat in de
praktijk ook zeer ten gunste van het
milieubewustzijn werkt is het optreden
van de gemeentelijke milieu-afdelingen. Zij signaleren en verbaliseren niet
alleen, maar zijn ook zeer behulpzaam
bij het zoeken naar oplossingen voor
problemen. En dan gaat het niet om
hondepoep maar eerder om het zoeken naar alternatieve productieprocessen die het milieu niet vernielen.

De stad en het landschap kunnen zo
hun attractieve waarden voor bewoner en toerist behouden.

Toerisme en recreatie is in onze regio
ontzettend belangrijk voor blijvende
werkgelegenheid: service-verlening in
het toerisme is niet te automatiseren
zoals industriële processen. Toerisme
moet goed ontwikkeld worden . Het
recreatieschap doet alles om alle ken merken van het landschap te bewaren
en om het gebied te ontsluiten en om
recreatiepunten en -voorzieningen aan
te leggen. De oude cultuurstad Maastricht is zeer aantrekkelijk voor velen.
Een nadeel hier is het risico dat je
slecht weer treft. Dan is er te weinig te
beleven. Het congres- en tentoonstellingscentrum kan een goede slechtweer-accommodatie zijn. De toeristische ambiance van de mergelgrotten
wordt verbeterd, de fabrieken zouden
hun poorten voor het toerisme kunnen
openen.
Zo zorgen we ook dat het wonen in
Maastricht aantrekkelijk blijft. Maar
daarvoor zijn niet alleen de recreatievoorzieningen in de omgeving, maar
vooral ook de speel- en sportgelegenheden in de wijk belangrijk. We proberen om in en bij de buurten sportcomplexen en -velden aan te leggen op
zo'n manier dat iedereen op zijn eigen
wijze kan sporten en daardoor lichaam
en geest kan ontwikkelen, want niet
iedereen wil en kan voetballen.

Nou, ik wel en ik geloof met mij een
heleboel anderen.
Natuurlijk dat is zo. Maar ik vind dat er
een zo veelzijdig mogelijk aanbod
moet zijn om verschillende takken van
sport te beoefenen. Dat kan door propaganda te maken; het laten zien hoe
mooi het beoefenen van een sport is,
werkt altijd goed. Daarom spring ik
gretig in op nationale en internationale
tournooien.

Al die wensen die we nu in kort bestek
besproken hebben zullen toch voorbe·
reid en uitgevoerd moeten worden.
Daarom is het wellicht passend ons
gesprek te besluiten met het personeel,
in de gemeente Maastricht waarvan het
beleid ook tot uw competentie be·
hoort?
De gemeente moet de overheidszaken
optimaal kunnen vervullen vind ik.
We zouden een goed personeelsplan
moeten hebben om te zien welke kwa liteiten we in huis hebben om een
goed inzicht in de organisatie te krij·
gen en daardoor te zorgen dat onze
mensen prettig kunnen werken. Dat is
in zo'n grote organisatie als de gemeente niet gemakkelijk.
Maar we werken er hard aan !

•

Wethouder G. Peters neemt met 'zijn' raadscommissie een kijkje in sporthal De Heeg.
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In gesprek met:

H. J. Hameleers, gemeentesecretaris
zjt men er ver naast als men zegt dat
de restauratie van het stadhuis voor u
persoonlijk de belangrijkste gebeurtenis van 1980 is?
Het is een schot in de roos! Maar niet
alleen voor mij; voor de hele stad is
het belangrijk dat zo'n monument
weer in de originele staat hersteld
wordt, want er zijn in de loop der jaren
nogal wat veranderingen aangebracht.
Dat kwam natuurlijk omdat alle afdelingen van de secretarie en vele
diensten vroeger in het stadhuis geconcentreerd waren. Toen ik in dienst
van de gemeente kwam, waren er bijvoorbeeld twee afdelingen ondergebracht op één kamer.
Op de benedenverdieping bevonden
zich de Gemeentespaarbank, de afdelingen bevolking, burgerlijke stand,
militaire zaken, technische en sociale
wetgeving en de marktmeester.
Er waren kluizen. magazijnen en zelfs
een transformatorhuisje in gebouwd.
Na de afbraak van die toevoegsels en
na het herstel in de oorspronkelijke
staat zullen er schitterende ruimten
ontstaan voor vergaderingen en ontvangsten en - aan de kant van de
Nieuwstraat - voor de afdeling voorlichting.
De plannen voor de verbouwing dateren al van 1975, maar zicht op verwerkelijking van die plannen kwam pas
nadat er elders ruimte was om de afdeling interne zaken onder te brengen.

Die ruimte werd onder meer gevonden
door het kantoorpand aan de Markt en
Batterijstraat voor de secretarie te verwerven. Maar voor het functioneren
van de secretarie is de huisvesting in
drie verschHlende gebouwen - want
de secretarie-ambtenaren zitten ook
nog in het stadhuis en in het stadskantoor - toch verre van ideaal?
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Er gaat te veel tijd verloren met heen
en weer lopen. Ook een nadeel is dat
de onderlinge contacten verminderen .
Maar het is uit pure noodzaak ge-

beurd. Het stadskantoor werd te klein
voor de secretarie en de dienst Openbare Werken samen. Eén van beide
moest gedeeltelijk verhuizen. Maar ik
hoop dat dit toch een tijdelijke oplossing is. Als in de toekomst het nieuwe
gouvernement langs de Maas in Randwyck gereed is en de Rijksbelastingen
elders zijn gehuisvest, is het misschien
mogelijk de beschikking te krijgen
over het gebouw langs de Wilhelminabrug waar nu onder andere de Provinciale Waterstaat in is ondergebracht.
Dan zou het mogelijk worden een
bestuurscentrum te creëren waarin alle diensten worden geconcentreerd in
een bebouwing die aan beide zijden
van de oprit van de brug is gelegen.
Dan zouden wij - als wij het lef hebben om de twee bestaande. toch niet
doelmatige gebouwen af te breken ook de Marktwand weer kunnen herstellen door daar een gesloten bouw
met een onderdoorgang voor de brug
te maken.

Daar moeten we naar toe/ Zou zo'n
concentratie van diensten ook een
verbetering van de dienstverlening
met zich meebrengen?
Men zal de burgers dan bijvoorbeeld
niet meer naar een ander gebouw hoeven te verwijzen. Maar ook nu al wordt
er aan een uitbreiding van de dienstverlening gedacht. Een voorbeeld zou het
openstellen tussen de middag van de
afdeling bevolking en burgelijke stand
kunnen ziin. Dat is echt zinvol.
Het openstellen van sommige kantoren tijdens de koopavond blijkt echter
maar weinig personen te trekken. Een
proef met het openstellen van het
voorlichtingscentrum heeft dit uitgewezen.

Brengt die extra openstelling ook niet
gevolgen in de personele en dus financiële sfeer mee?

betering van de organisatie na te streven hoop ik echter de dienstverlening
- met name voor strikt persoonlijke
zaken - toch te kunnen uitbreiden.
Maar grote reorganisaties zijn natuurlijk onmogelijk één-twee-drie door te
voeren. Er zijn mensen bij betrokken
en dan moet men voorzichting handelen. Bovendien is het apparaat zwaar
belast. Er ontstaat veel werk dat er
vroeger niet was bijvoorbeeld door de
inspraak en het aantekenen van bezwaar en beroep. Ik vind het uiteraard
goed dat de democratie beter functioneert, maar soms illustreren 'beroepsinsprekers' dat democratie ook verkeerd gebruikt kan worden. Het is
waarschijnlijk een gevolg van de veranderde mentaliteit . Men dient een
beroep in tegen een bestemmingsplan
- dat gaat een jarenlange procedure
opleveren - en intussen klaagt men
dat er te weinig woningen zijn!

Er zijn meer dingen die lang duren en
toch eens aan een goed einde komen.
Ik denk dan aan de restauratie van de
Sint Servaaskerk waarvoor de eerste
plannen 20 jaar geleden werden gemaakt.
In 1980 heeft de minister de eerste
subsidietoezegging gedaan. Als lid
van de restauratiestichting ben ik blij
dat binnenkort met de eerste fase begonnen kan worden. Maar de restau ratie wordt niet voor 100% gesubsidieerd. De verlichting en verwarming
en zo - de zogenaamde niet-subsidiabele kosten, vele miljoenen guldens - zullen ingezameld moeten
worden.
De parochie kan dat niet alleen opbrengen, daarom gaat een financiële
commissie actie voeren om geld bijeen
te garen in het hele land . De Sint Servaaskerk is immers zowel uit historisch als uit bouwkundig oogpunt één
van de belangrijkste kerken van ons
~~.

Dat is het grote obstakel. Extra krachten aanstellen gaat tegenwoordig zo
gemakkelijk niet meer. Door een ver-

.

De gemeentesecretaris volgt de restauratiewerkzaamheden in het stadhuis op de voet.
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kalender

------------------

1

1anuar1
1. Het inluiden van 1980 ging in luik met extra festiviteiten gepaard. Daar werd
de viering van het duizendjarig bestaan van het prinsbisdom luik officieel geopend door gouverneur Gilbert Mottard. Omdat Maastricht eeuwenlang door
twee heren geregeerd werd, waarvan er één de prinsbisschop van luik was, zou
de viering van het 'millennium' herhaalde malen in 1980 ook in Maastricht temerken zijn.
6. Op de zesde januari al, tijdens een plechtigheid in het Palais des Congrès in
luik, trok burgemeester Baeten uit een bus met namen van Maastrichtse kandidaten van middelbare scholen de naam van lilian van der Burgt. Dat betekende dat
deze havo-leerlinge daarmee werd uitverkoren als Maastrichtse ambassadrice van
het prinsbisdom luik en later in het jaar - in gezelschap van wethouder M. Debats - een reis naar de VS zou maken.

11. De viering van de vierde dies natalis van de rijksuniversiteit Limburg
vond een hoogtepunt in het uitreiken
van de Peter Debije-prijs aan dr. John
Vane en dr. Salvador Moncade. De
Debije-prijs - ingesteld door de Edmond Hustinxstichting - wordt iedere twee jaar uitgereikt en bestaat uit
een bedrag van f 20.000, - .
Vane en Moncade verdienden de prijs
vanwege het ontdekken van een stof
die gebruikt kan worden ter voorkoming van bloedvatvernauwing en
trombose, prostaglandine.
Rector magnificus prof. dr. W. Wijnen
reikte de prijs uit en maakte tevens bekend dat de universiteit plannen heeft
voor het starten van een opleiding
voor vertalers.
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12. Wethouder G. Peters van personeel, sport en huisvesting droeg aan de
sportstichting een nieuwe sporthal over, gelegen in de wijk De Heeg. Daarmee
kreeg de stichting de beschikking over een derde grote sporthal waarin alle grote
zaalsporten beoefend kunnen worden.

Onmiddellijk na de overdracht werd de hal in gebruik genomen door de Maastrichtse krachtsportvereniging Atlas die er de Nederlandse kampioenschappen gewichtheffen tweede klasse organiseerde.
17. Bij het bekend worden van plannen van Philips om de vest iging in
Heer te sluiten, besloten de - voornamelijk vrouwelijke - werknemers
het werk te onderbreken.
Het college van burgemeester en wethouders gaf - ondersteund door alle
fracties in de gemeenteraad - in een
brief aan minister-president Van Agt

blijk van een diepe bezorgdheid over
het verloren gaan van de arbeidsplaatsen.
Niettemin werd later in het jaar bekend dat de vestiging in Heer definitief
gesloten zal worden, hoewel de werknemers vervangende werkgelegenheid
aangeboden zou worden.

21. Driehonderdveertig individuele sporters uit Maastricht die in het jaar 1979
kampioen werden, ontvingen van de sportstichting tijdens een feestelijke huldiging een kampioensspeld. Sommige kampioenen kregen tevens een medaille van

de stad uitgereikt uit handen van wethouder G. Peters van personeel, sport en
huisvesting. De politiekapel en het PLEM-orkest zorgden voor een muzikale omlijsting van de huldiging.
25. Lijders aan hemofilie zullen de dag prijzen waarop een onderzoeksteam van
de Rijksuniversiteit Limburg een middel ontdekte om het toedienen van medicijn
tegen deze bloedziekte te vergemakkelijken. Prof. dr. C. Hemker, onder wiens leiding het onderzoek naar hart- en vaatziekten aan de universiteit plaats vindt, wees
op de voordelen van de ontdekking: de medicijn kan nu in de vorm van een drankje worden ingenomen. Tot nu toe moest het geneesmiddel ingespoten worden.
30. In het Bosscherveld brandde na een ontploffing een woning geheel uit.
Buurtbewoners renden in paniek de straat op.
18. Enkele dagen voor zijn pensionering werd de hoofdingenieur-directeur
van de volkshuisvesting en bouwnijverheid in Limburg, ir. P. Vaissier, op
het stadhuis ontvangen.
Wethouder J. Wevers van ruimtelijke
ordening en woningbouw overhandigde hem het boek 'Bolwerk der Nederlanden' in het bijzijn van de hoofdingenieurs-directeuren van de overige
10 provincies. Hij leidde het gezelschap rond door het BoschstraatOost-project, dat voor heel het land
als voorbeeld van stadsvernieuwing
mag gelden.
26. De 'Aw vaan Hier', de Koninklijke Harmonie van Heer, behaalde in
Kerkrade de nationale titel in de ereafdeling.
Reden voor een ontvangst op het
stadhuis door het college van burgemeester en wethouders.

T

februari
14. 'Geen dak boven je hoofd is niet
prettig. Heeft U een kamer? Kom even
bij ons langs!' Deze tekst stond op een
schoolbord dat enkele Maastrichtse
studenten gebruikten om hun 'kamer'
in de Grote Staat mee aan te kleden.
Deze ludieke actie leverde nog enkele
kamers op ookl
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15-17. Carnaval was dank zij het
mooie weer een waar succes. De
Vastenavond werd ingeluid door het
'autoriteitetoeke' door de ceremoniemeester van de Tempeleers. Bèr Essers, gevolgd door het overdragen van
de macht over de stad door de burgemeester aan Prins Carnaval.
Niet alleen het college van burgemeester en wethouders maar ook minister Albeda en de staatssecretarissen Wallis de Vries en Van Eekelen
werden - verkleed als matrozen - in
de boot genomen.

22. Wie de beste resultaten in het
vak Nederlands behaalt aan het RheinMaas-Gymnasium in Aken krijgt de
Kleine Karlsprijs van de stad Maastricht.
Deze eer viel in 1980 te beurt aan Helene Heimich uit Aken.
Voor de Kleine Karlsprijs van de stad
Aken voor de beste leerling in de Duitse taal in Maastricht kwam Roel
Smeets in aanmerking. Wethouder M.
Debats van onderwijs en cultuur reikte
de prijzen uit.

26. In de statenzaal van het gouvernement werd afscheid genomen van
dr. A. Rottier als voorzitter van het
Medisch Regionaal Centrum MRC.
De nieuwe voorzitter drs. J. Mans zag
zichzelf als een David die een Goliath
gaat opvolgen.
Het MRC is een uitstekende illustratie
van de regionalisatie van de volksgezondheidsvoorziening, zei dr. A. van
der Werff namens het ministerie van
volksgezondheid en milieuhygiëne.
Aan de scheidende voorzitter werden
twee 18e eeuwse landkaarten aangeboden van de regio die het MRC
bestrijkt.
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maart
4. Onder het motto 'Ik pik het niet' protesteerden enkele honderden mensen in
de Staarzçial tegen de door de regering aangekondigde bezuinigingen . Met autobussen vol waren zij naar het centrum van Maastricht gekomen om FNVvoorzitter Wim Kok te horen spreken.
15. Pater Gilbertus Lohuis stierf op 88-jarige leeftijd te Maastricht, waar hij onder
meer enkele jaren gardiaan van het Fransciscanenklooster was. Hij genoot bekendheid om zijn preken die hij in het gehele land voor de radio hield.
Pater Lohuis bleef, nadat het provincialaat besloten had de Franciscanen uit
Maastricht terug te trekken en het klooster aan de Tongersestraat af te breken,
met enkele confraters in Maastricht wonen.
15. De Maastrichtse schrijver die met het boek 'Es God bleef' furore maakte,
Léon Veugen, laat een nieuw boek het licht zien: "ne Zöch vaan de iewigheid'.
Het is een autobiografisch werk in de Maastrichtse taal geschreven.

5. De inmiddels gepensioneerde directeur van de Stadsacademie Jef
Scheffers, schildert in zijn vrije tijd
portretten van diensthoofden van de
gemeente.
Burgemeester Baeten opende een
tentoonstelling van 28 van dergelijke
portretten in de hal van het stadsarchief aan de Grote Looiersstraat.
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21. Het Natuurhistorisch Museumkwam door schenkingen in het bezit
van twee belangrijke collecties.
Eén collectie van 7000 vlinders van wijlen Eduard Lücker uit Roermond en
één van 200 vogels van de heer A .
Maassen uit Montfort.
De heer Maassen is gepensioneerd
hoofdonderwijzer en verzamelt sinds
1934 vogels, die voor een groot gedeelte door zijn leerlingen in de bossen
van Midden-Limburg werden gevonden. Uit deze streken komen ook de
vlinders die de erven van E. Lücker
aan het museum afstonden.
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27. De Rabo-bank in Maastricht bestond 75 jaar, een verjaardag die de bevolking
zich, dank zij geschenken van de jubilerende bank aan Maastricht, nog lang zal
herinneren.
Een f inanciële bijdrage van de Rabobank stelde de organisatoren van het internationale waterpolotournooi, dat in het zwembad van de Dousberg werd gehouden,
in staat het befaamde Canadese waterpoloteam naar Maastricht te halen.
20. Staatssecretaris G. Brokx van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gaf het sein voor het begin van
de restauratie van het veemgebouw
aan het Bassin door met een enorm
slopersgewicht de dichtgemetselde
deur te rammen .
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De bouwvereniging St. Mathias zal in
het monumentale gebouw 50 woon eenheden voor één- en tweepersoonshuishoudens realiseren. In zes
andere woningen zal de vereniging
nog eens 52 kleine wooneenheden laten bouwen.

april
8. ' Beschreven verleden' is de titel van een tentoonstelling die door wethouder
M. Debats in het stadsarchief werd geopend. De tentoonstelling liet zien wat er in
de drie Maastrichtse archieven gebeurt om de documenten van overheidsinstellingen en particulieren te bewaren en toegankelijk te maken. Het Stadsarchief, het
Rijksarchief en het Sociaalhistorisch Centrum werkten aan de expositie mee.
12 en 13. Tijdens het stedelijk muziekfeest, georganiseerd door de subsidiecommissie van de muziek- en zangverenigingen van de gemeente Maastricht, de Muza, bleken de harmonieën meer lichte muziek in hun repertoire te hebben opgenomen dan anders: inspelend op de smaak van de tijd zijn de harmonieën verzekerd
van het enthousiasme van de jeugd. Opmerkelijk op het muziekfeest waren de verschillen tussen de traditioneel aan elkaar gewaagde harmonieën van Wolder en
Heer
15. In de Perroenreeks - een serie van de gemeente Maastricht waarin Maastrichtse schrijvers en dichters kunnen debuteren - verscheen een gedichtenbundel van Jean Severijns: 'Achter dubbele beglazing'.

14. Het Burgemeester Baeten kegel tournooi waaraan teams uit het gehele
land meededen, werd ingeluid door
een prominentenavond. Ploegen van
de Limburgse media en MVV namen
het op tegen de notabelen onder leiding van de burgemeester en staatssecretaris Wallis de Vries.
Na afloop van dit treffen bleek de
naamgever van het tournooi het niet
getroffen te hebben: een verstuikte
enkel bezorgde de burgemeester enkele dagen ongemak.

29. Wethouder J. Wevers van ruim telijke ordening en woningbouw onthulde een paaltje in het Ridderstraatgebied. Het paaltje moet voorkomen
dat er gemotoriseerd verkeer in het
gebied binnendringt. Het paaltje groet
de voorbijgangers op populaire wijze
door middel van het stenen opschrift
'Hoi'.
20. 'Maastricht schrijft en dicht' is
de titel van het boekje dat de gemeente jaarlijks in Maastricht laat versprei den in een oplage van 10.000 stuks.
De voorzitter van de commissie ter behartiging van de culturele belangen de
heer M. van Hooren, bood het eerste
exemplaar aan wethouder M. Debats
van onderwijs en cultuur aan.
In het boekje zijn gedichten van amateurs opgenomen, geschreven in het
Maastrichts of in het Nederlands.
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28. De broeders van de Beyart startten met de bouw van een klooster-bejaardenoord voor leden van hun congregatie en voor bejaarde zusters Carmelitessen
en Reparatricen.
De nieuwbouw komt op de plaats waar tot voor kort de kapel van het klooster
stond, een specimen van neo-gothische bouwkunst.
30. Bij de huldiging van koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zong
de Mastreechter Staar enige liederen.
In Maastricht zelf werd een groot oranjefeest georganiseerd en een tentoonstelling ingericht in de 'Awwe Stiene' onder de titel 'Maastricht en het vorstenhuis'.
25. Op initiatief van de Baksteenindustrie werd in het Jekerkwartier in
Maastricht een metselwedstrijd gehouden voor leerlingen van technische scholen. De 16-jarige Limburger
P. J. M. van de Eertweg wist de eerste
prijs, een zilveren troffel in de wacht te

slepen. Het resultaat van de vele metseluurtjes valt op het binnenterrein
Achter de Molens te bewonderen. Het
is een zithoek geworden, gemetseld
rond een enorme granieten plaat, die
met hulp van burgemeester Baeten op
de juiste plaats werd neergelaten.

mei
4. Twintig lopers van de Maastrichtse atletiekvereniging AV '34 brachten, bij gelegenheid van de 35e verjaardag van de bevrijding van ons land, het bevrijdingsvuur in estafette naar Rotterdam en Den Haag.
6. Tot nieuwe directeur van het woningbedrijf en bureau huisvesting werd drs.
H. Theunissen benoemd door de gemeenteraad, die daarmee afweek van de aanbeveling van het college van burgemeester en wethouders.
10. De Stichting Historische reeks Maastricht gaf het eerste nummer van de serie Maastrichts Silhouet uit.
De stichting stelt zich ten doel in deze serie op een populaire wijze monumentale
gebouwen in Maastricht te beschrijven. Het eerste boekje gaat over het Fort St.Pieter. Dat later in het jaar nog deeltjes zouden verschijnen over de Vogelstruys,
de cellebroederskapel, het stadhuis en de St. -Pietersberg is een teken dat de serie
met enthousiasme is ontvangen.

2. Het poppentheater aan de Bogaardenstraat 46b werd - een jaar
nadat het in gebruik genomen was officieel geopend door wethouder M.
Debats van onderwijs en cultuur.
Na één jaar is gebleken dat het poppentheater recht van bestaan heeft:
de voorstellingen worden druk bezocht.
Pieke Dassen - de vaste poppenspeler in het theater - en de Stichting
Poppentheater Limburg hebben nu de
beschikking over een theater met 100
zitplaatsen .
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17. De St. Aloysiusschool vierde haar 125-jarig bestaan met onder meer een reü nie van oud-leerlingen van deze vooraanstaande katholieke lagere school in
Maastricht.
18. P. M. W. H. Zeguers, oud-directeur van het Burgerlijk Armbestuur van
Maastricht en secretaris-rentmeester van de stichting Elisabeth Strouven, overleed op 67-jarige leeftijd . Voor zijn vele verdiensten werd hij op 13 maart 1980 nog
benoemd tot officier in de kroonorde van België.
12. De zingende pótsvrowwe en het
'hoesorkes vaan MVV' presenteerden
in Café Mickelers aan de Markt hun
plaat 'lech góng nao de Mèrret', waarvan de opbrengst voor een goed doel

bestemd is. De plaat werd tijdens een
gezellige bijeenkomst aan loco-burgemeester drs. H. Roovers, aan wethouder J. Hoen en marktmeester H. Nuss
aangeboden.
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28. Nadat talrijke pogingen om een
treffen tussen krakers en politie te
voorkomen, waren mislukt, moest de
gemeentepolitie met list en geweld het
kraakpand aan de Hondstraat ontruimen. Een maand eerder besliste de
rechter dat het pand verlaten moest
worden.
29. Een dag later moest ook in de
Capucijnenstraat tegen krakers opgetreden worden, maar hier konden de
agenten het in hun hemdsmouwen
klaren.
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JUnl
6. Bij zijn afscheid van het bedrijf Openbare Werken van de gemeente werd dr.
Jos. Viegen benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, wegens zijn verdiensten als essayist en dichter én als planoloog-socioloog. In die laatste kwaliteit
zal het hem extra deugd hebben gedaan dat op deze zelfde dag het minister Tuijnman van verkeer en waterstaat behaagd had een bijdrage te leveren voor de bouw
van de Noorderburg over de Maas.
De totale kosten van de bouw van deze brug, die het circuit van singels rond de
stad sluitend maakt, zijn begroot op meer dan 100 miljoen gulden.
12. Wethouder Peters van personeel, sport en huisvesting plantte op de in aanbouw zijnde tennishal van de Dousberg de mei, nadat daar het hoogste punt bereikt was.
De tennishal is een onderdeel van een groter sportcomplex dat op de Dousberg
gerealiseerd wordt.

1. Maastrichts bekendste café jubileerde: de Vogelstruys aan het Vrijthof
bestond 250 jaar. Reden voor een
feest dat door de burgemeester officieel werd geopend door een grote
struisvogel te onthullen. Het feest
duurde de hele dag.
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7. In het huis waar de grondlegger
van de monumentenzorg, Victor de
Stuers, geboren is, Brusselstraat 77,
opende de burgemeester het glas- en
keramiekmuseum.
Het museum herbergt een collectie
18e en 19e eeuws glas, die door de
heer W. J. Rust te Naarden verzameld
is.
Bruiklenen van de schatkamer van St.
Servaas, het Bonnefantenmuseum,
de stichting Wagner de Wit en de Verenigde Glasfabrieken (vroeger de Kristalunie) completeren de glasafdeling
van het museum.
De schenker van het grootste gedeelte
van de uitgestalde glasvoorwerpen,
de heer Rust, kreeg tijdens de feeste -

lijke opening het ereboek van de stad
Maastricht 'Hospiti sit bene luce trajectensi' aangeboden.
Nadat ook de keramische afdeling van
dit stedelijk museum zal zijn ingericht
zal men een goed overzicht kunnen
krijgen van produkten van twee belangrijke Maastrichtse industrieën: de
glas- en de aardewerkfabrieken.

11. De gemeenteraad aanvaardde de
erflating Geveke-Engeln, bestaande
uit een aantal antieke beelden, meubelen en curiosa en een geldbedrag
bestemd voor leerlingen van het Maastrichts conservatorium en voor een
fonds voor gehandicapte kinderen.

13. Mr. A.M. I. H. Baetenwas 12Y2
jaar burgemeester van Maastricht.
Op een bijeenkomst van de gemeenteraad werd de burgemeester gehuldigd
en werd hem een repliek aangeboden
van de beeldengroep ' Dao koume ze . .'
van Frans van de Laar.
Dank zij het mooie weer werd de daarop volgende marswedstrijd door de
binnenstad, waaraan alle Maastrichtse
harmonieën en fanfares meededen
een groot feest, dat 'n hoogtepunt
kreeg in 'n bijeenkomst op het Vrijthof.
Daar werd de kiosk onthuld die door
de president-directeur van de Rabobank, ir. P. Lardinois, ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de Maastrichtse Rabo-bank, aan de stad

1

Maastricht werd aangeboden .
Het aanbieden van een koperen kiosk
bij het koperen ambtsjubileum van de
burgemeester en vooral het druk gebruik dat bij velerlei manifestaties en
concerten van de kiosk gemaakt
wordt, illustreert dat de Rabo-bank
niet alleen een passend maar ook een
gewaardeerd cadeau aan Maastricht
geschonken heeft.

•
•

-..

39

24. Koningin Beatrix en prins Claus
brachten een bezoek aan de Limburgse hoofdstad. Na een ontvangst in het
gouvernement wandelde het koninklijk paar door de binnenstad naar de
Dominicanerkerk waar alle burgemeesters en loco-burgemeesters van
de provincie verzameld waren.
Op de Markt begroette het paar een
delegatie van bejaarden en gehandicapten en in het stadhuis ontmoetten
koningin en prins 250 vertegenwoordigers van Limburgse verenigingen en
organisaties. Hier kreeg koningin Beatrix uit handen van de burgemeester
het ereboek van de stad Maastricht
uitgereikt.
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juli
9. Een voor de stad verheugend bericht kwam op deze dag binnen:
staatssecretaris Wallis de Vries besloot tot een eerste subsidietoekenning van f 2,6 miljoen ten behoeve van
de restauratie van de St. Servaaskerk.
De eerste fase van de restauratie heeft
betrekking op de inrichting van de huidige kapinelkapel en sacristie tot
schatkamer en de verbouwing van de
huidige schatkamer tot 'dag kapel'.
Men begon aan de restauratie van de
Sint Servaaskerk te denken toen vijfentwintig jaar geleden de neo-gothische carillontoren afbrandde. Dank zij
moedige Maastrichtse brandweerlieden kon de schade toen tot een minimum beperkt blijven. Diezelfde brandweer nam thans deel aan een verkeersveiligheidsshow,
die
onder
auspiciën van de gemeentepolitie op
het Vrijthof werd gehouden.
Behalve politie en brandweer gaven
ook de Districtsgezondheidsdienst en
de Bescherming Bevolking staaltjes
van hun kunnen op het gebied van de
verkeersveiligheid en het redden van
slachtoffers ten beste.

3. Oud-onderwijzer Sjo Natten lanceerde een voorstel om op lagere scholen onderricht in de Maastrichtse taal te geven. Om te voorkomen dat het Mestreechs
verwatert, zal daarom - in samenwerking met de CBCB (de gemeentelijke commissie ter behartiging van de culturele belangen) - een leesboek worden uitgegeven.
4. Afsluiting van het Maastrichts cultuurcircuit. Een geslaagd experiment waarmee diverse culturele instellingen in buitenwijken van de stad cultuur brachten bij
mensen die er niet zo gauw toe komen naar de schouwburg te gaan.
De stuurgroep Jaar van het Kind nam het initiatief tot dit cultuurcircuit, dat door
de Stadsbibliotheek, de Muziekschool, het Limburgs Symphonie Orkest, het Cultureel Centrum, het Centrum voor Natuureducatie, het Centrum voor Creatieve
Vorming, het Filmhuis en het Bonnefantenmuseum werd gerealiseerd.

7. Drie Maastrichtse sporters die aan de Olympische Spelen voor gehandicapten in
Arnhem hebben deelgenomen, J . Goessens, H. Stegen en J . van Drongelen,
werden op het stadhuid ontvangen en door wethouder Peters van personeel,
sport en huisvesting gehuldigd. De wethouder sprak de hoop uit dat het resultaat

10. Een niet-ontplofte bom uit de
tweede wereldoorlog werd door de
Explosieven Opruimingsdienst uit Culemborg gedemonteerd. Daarmee
kwam een einde aan een periode van
spanning en ongerief in de wijk Sint
Maartenspoort die begon toen enkele
buurtbewoners de plaats aanwezen
waar de bom lag: een plek waar de gemeente in het kader van de stadsvernieuwing wilde gaan bouwen.
Op 16 juni werd begonnen met het
zoeken naar de bom. Ze werd op 7 juli
gevonden.
Daarna moesten voorzieningen getroffen worden om de demontage
technisch mogelijk te maken en om de
evacuatie van een groot aantal gezinnen in de buurt, die tijdens de zoekactie ook al ongemak had moeten dulden, voor te bereiden .

van deze sporters een stimulans mag zijn voor andere gehandicapten om aan
sport te gaan doen: het beoefenen van sport is een ideaal middel voor gehandicapten om te voorkomen dat men geïsoleerd raakt.
11. De Rijksuniversiteit Limburg leverde de eerste lichting artsen af. Tweeëndertig afgestudeerden aan de medische faculteit mochten in de aula van de universiteit uit handen van decaan prof. dr. C. Greep hun bul in ontvangst nemen.

Aan iedereen die uiteindelijk voor een
goede afloop had gezorgd, werd in
het stadhuis dank gebracht. Loco-burgemeester A. Dols bezorgde de bewoner een bloemetje.
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14. De stuurgroep Jaar van het Kind bracht een nota kindermanifestatie uit,
waarin verslag werd gedaan van het bezoek dat kinderen op 17 november 1979 in het kader van het Jaar van Kind - aan het stadhuis brachten.
De klachten van de kinderen bleken voornamelijk betrekking te hebben op gebrek
aan speelruimte en op gevaarlijke verkeerssituaties.

-

••••
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19. Als eerste passagier van een
nieuwe toeristische attractie in Maastricht maakte wethouder G. Peters
een rondrit per jachtkoets door de
Maastrichtse binnenstad.
/

.J

21-28. De zomer van 1980 kenmerkte
zich door een aanhoudende regenval.
Het water in de Maas steeg tot ongekende hoogte en overspoelde de
Maasdorpen Itteren en Borgharen. De
burgemeester nam in het ondergelopen gebied poolshoogte.
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Een week later werd de natte moesson
echter door een zonnige dag onderbroken, reden voor enkele kleuters om
een douche te nemen in het water van
de fontein op het Vrijthof.

augustus
3. Jef Leunissen, de amateur-historicus die veel over Maastricht publiceerde,
overleed op 81-jarige leeftijd.
6. Namens de stad Maastricht nam het college van burgemeester en wethouders afscheid van André Rieu, die gedurende meer dan 30 jaar dirigent van het
Maastrichts, later Limburgs Symphonie Orkest is geweest. André Rieu wordt
vaste dirigent van de opera in Leipzig, maar blijft in Maastricht wonen naast de
poort Waarachtig en dat is prachtig vond de burgemeester.
11. In Wijlre overleed, na een val van een keldertrap, mr. K. Janssen de Limpens, een bekend rechtshistoricus en oud-voorzitter van het Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap.
5. De gemeenteraad stelde een bedrag van 1,3 miljoen gulden beschikbaar voor de restauratie van de beneden- en kelderverdieping van het stadhuis. Tijdens restauratiewerkzaamheden, later in het jaar, werden enkele
merkwaardige ontdekkingen gedaan.
Originele bouwelementen als hardstenen plavuizen en basementen kwamen te voorschijn, nadat latere toevoegingen gesloopt waren. De vondst
van een antieke ijzeren poort, die in
een muur bleek te zijn ingemetseld,
was de grootste verrassing.
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18. In de Hoofdwacht aan het Vrijthof werd de heroprichtingsakte van de
Maastrichtse stadsschutterij getekend.
De oude 'sjötterij' werd in 1905 opgeheven.
Het is de bedoeling dat de stadsschutterij aan diverse concoursen zal gaan
meedoen en zich daarom zal aanslui
ten bij de Limburgse schuttersfederatie.
Op dezelfde dag huldigde de burge
meester de secretaris van de Stichting
Dierenpark Maastricht, de heer F. H.
W. Rondagh , bij gelegenheid van de
viering van het 60-jarig bestaan van
die stichting . Hem werd het ereboek
Hospiti aangeboden.
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26. 650 Leerlingen van de MTS in
Maastricht begonnen het nieuwe
schooljaar in een nieuw gebouw aan
de Bemelerweg: een modern complex
met tal van voorzieningen.
In het City-centrum werd na klachten
van gebruikers een te hoge concentratie van spaanplaatgas gemeten: een
gedeelte van het City-centrum moest
daarom tijdelijk worden gesloten.

15. Het orgel van het stadhuis - door orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen
grondig gerestaureerd - werd tijdens een plechtigheid waar de burgemeester en
prof. dr. M . A. Vente het woord voerden, officieel in gebruik genomen.
De organist, Jean Wolfs gaf een concert. Hij bracht onder andere de 'Marche des
Marseillois' ten gehore en deed dit op dusdanige wijze dat de verzamelde bestuur-

ders vreesden voor de noodzaak van een spoedige nieuwe restauratie. Maar later
in het jaar tijdens 'inwijdingsconcerten' door Mathieu Zeyen en Rémy Syrier bleek
die vrees ongegrond.
17. Mr. L. Schreinemacher overleed op 80-jarige leeftijd . Voor vele instellingen
zette deze advocaat-procureur zijn beste krachten in . Hij was van 1939 tot 1945
wethouder van sociale zaken van Maastricht.
23. Met een ontvangst op het 'plein' van het stadhuis werd de introductieweek
van de eerstejaarsstudenten in Maastricht afgesloten.
voor burgemeester Baeten was er
De studenten voerden een toneelstukje op
als figurant een plaatsje ingeruimd - waar de goede verstaander uit kon opmaken
dat de studenten dringend behoefte hebben 'n mensa, 'n studentenrestaurant.
27. Op de viering van het eerste lustrum van de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF in Roermond werden lovende woorden geuit. Het LIOF zorgde in
die vijf jaar voor 15.500 banen. Minister van Aardenne van economische zaken,
FNV-voorzitter Wim Kok en gouverneur J. Kremers gaven op de bijeenkomst hun
visie op het regionaal sociaal-economisch beleid .

29. Alle Maastrichtse instituten voor hoger beroepsonderwijs traden toe tot de
'Stichting samenwerkingsorgaan hoger beroepsonderwijs Maastricht'. Daarmee
is een formeel kader geschapen waarin onderwijs- en studentenvoorzieningen
kunnen worden getroffen.
31. 'Liège Libertés' is de titel waaronder in de koninklijke schouwburg van Luik
een show werd opgevQerd waarin het duizendjarig prinsbisdom in beeld werd gebracht.
Een maandlang werden er dagelijks uitvoeringen gegeven, telkens in het teken
van één van de 'bonnes villes' van het prinsbisdom. De Maastrichtse dag was 31
augustus.
29 en 30. De stichting Jazz-sociëteit
Maastricht organiseerde in de binnenstad - in de regen op straat en
droog in de Dominicanerkerk en verschillende kroegen
een jazzfestival.
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De stichting wil van dit festival een
jaarlijkse happening maken en ook in
het seizoen jazz avonden houden, zodat deze tak van muziek vaste grond
in Maastricht zal krijgen.

september

3. De ontdekking van een 'bom' in
het stadhuis deed de politie besluiten
de Markt en de Wilhelminabrug voor
alle verkeer af te sluiten. De gewaarschuwde Explosieven Opruimingsdienst van de Koninklijke Landmacht
wist kort na aankomst de bom echter
te determineren als een spuitbus met
onderdelen van een wekker en een
tekst die erop wees dat het gemeentebestuur nu zelf eens kon ervaren wat
het betekent om op straat te staan: de
raadsvergadering moest die avond in
de Staarzaal worden belegd.

6 en 7. Het Reuzenfeest - ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan
van het prinsbisdom Luik - en een
middeleeuwse bruiloft zorgden samen
met uitzonderlijk mooi weer voor twee
dagen die Maastricht zich nog lang zal
herinneren.
De festiviteiten begonnen in Wyck
waar de burgemeester als reubeslikker
tussen de worteletikkers (als Maastrichtenaar tussen de Wyckenaren)
een 'wortelevlaoj' aansneed en daarmee het startsein gaf voor de Luikse
markt in de Stationsstraat, die inmiddels tot een wekelijkse traditie is geworden.
In de Sint Servaaskerk vond een middeleeuwse bruiloft plaats, een gebeurtenis die tevens tot gevolg had dat
horden bedelaars en kwakzalvers de
binnenstad 'onveilig' maakten.
De laatste reus - van de 83 - die in

de reuzenoptocht ter ere van de blijde
incomste van de prinsbisschop Erard
de la Marck (gespeeld door de 80jarige Jef Baarts) meeliep, was de vernieuwde Maastrichtse reus Gigantius.
In de toejuichingen aan het adres van
Gigantius mag men zeker ook een beloning van honderdduizend toeschouwers zien voor het vele werk dat de organisatoren - verenigd in het Reuzengilde - hebben verricht.
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9. Staatssecretaris K. de Jong van onderwijs en wetenschappen tekende samen
met de burgemeester in het stadhuis de overdracht van 34 hectaren terrein in
Randwyck ten behoeve van een nieuw ziekenhuis en de universiteit.
Om zijn waardering voor de 'vriendenprijs' die de gemeente voor de bouwgrond
berekend had (toch nog 34 miljoen gulden) tot uitdrukking te brengen, bood de
staatssecretaris het gemeentebestuur een herdruk van het eerste leerboek in de
Nederlandse taal, 'het groot ABC' uit de 17e eeuw, aan.
12. Een elftal van de Maastrichtse raad trad in Aken in het veld tegen een elftal
van de Akense raad. Hoewel de weersomstandigheden niet toelieten dat men de
wedstrijd geheel kon volgen (het was aardedonker), vertrouwde men erop dat het
2-2 werd.
16. Mgr. P. J. A. Moors, oud-bisschop van Roermond en titulair bisschop van
Maastricht, stierf onverwachts op 74-jarige leeftijd.

11. Vorig jaar schreef Veilig Verkeer
Nederland een nationale verkeerspuzzel voor leerlingen van het basisonderwijs uit: uit 2500 binnengekomen goede oplossingen werd Luc Christiaans
uit Maastricht als prijswinnaar geloot.
In de prinsenkamer van het stadhuis
overhandigde wethouder M. Debats
van onderwijs en cultuur hem de prijs:
een fiets.
Op deze dag werd tevens een begin
gemaakt met de verdere uitbouw van
de rijksuniversiteit in Limburg: de
eerste vergadering van de commissie
van voorbereiding van de studie Nederlands recht. Het ligt in de bedoeling dat men in 1982 in Maastricht
rechten kan studeren.
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26. Wethouder J. Hoen van sociale zaken en welzijn opende officieel de speel-otheek in Maastricht, het uitleencentrum van speelgoed. De naam 'de Speuldoes'
werd door één van de kinderen onthuld.

19. Mevrouw N. Smit-Kroes, staatssecretaris van verkeer en waterstaat,
opende het nieuwe hoofdkantoor van
de PTT, district Maastricht.
Het grote gebouw aan de Noormannensingel zal aan ongeveer 700 employés onderdak bieden.

30. Op de gezegende leeftijd van 89 jaar overleed te Amstenrade mgr. P. J. M.
Jenneskens, van 1954 tot 1965 deken van Maastricht.

18. Kunstelfdaagse in Maastricht.
Daaronder werd verstaan een aantal
activiteiten van kunstenaars van verschillende disciplines die het grote publiek in contact willen brengen met
grensverleggende kunstvormen. Meteen bij de opening al werd het alternatieve van de manifestatie onderstreept: terwijl burgemeester Baeten enkele woorden sprak werd er een
paneel omgegooid.
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oktober

7. Op het O.L. Vrouweplein werd
begonnen met het zoeken naar restanten van de St. Nicolaaskerk die in 1838
wegens bouwvalligheid afgebroken
werd.
Later in de maand oktober werden de
fundamenten inderdaad door de afdeling oudheidkundig bodemonderzoek
van openbare werken blootgelegd.
De contouren van de fundamenten
zullen in het nieuwe plaveisel worden
aangegeven.

8. De gemeenteraad verleende garanties welke nodig waren voor de fi nanciering van 320 woningen in De
Heeg. Het betrof koopwoningen die in
huurwoningen werden omgezet. Het
rijk zal de garanties voor 100% dekken, betoogde wethouder H. Roovers
van financiën en economische zaken
tijdens zijn explicatie over de financiële aspecten van de omzetting . Wethouder J. Wevers van ruimtelijke ordening en woningbouw kon een week
later het duizendste gezin, de familie
Janssen, in de nieuwe woonwijk De
Heeg welkom heten.
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9. Op deze dag presenteerde wethouder M . Debats van onderwijs en cultuur de
eerste deelnota voor het onderwijs in Maastricht, uitgebracht door de commissie
van advies en bijstand voor het onderwijs.
De eerste nota gaat over het basisonderwijs en zal gevolgd worden door nota's
over het onderwijs aan 12- tot 19-jarigen, over het hoger onderwijs en over de volwassenen-educatie.

23. Enkele particulieren uit Biesland en enkele vertegenwoordigers van Maastrichtse verenigingen namen het initiatief tot het oprichten van de stichting ' Bron
van Sint Servaas', die zorg gaat dragen door het onderhoud van de Sint Servatiusbron in Biesland.
31. De stichting 'Licht en Liefde', het instituut voor blinden en slechtzienden aan
de Prins Bisschopsingel bestond 50 jaar. Bij de viering van dat jubileum werd de
nieuwe recreatiezaal geopend door gouverneur J. Kremers.
13. Minister W. Albeda van sociale
zaken opende in de Beatrixhaven het
nieuwe gebouw van de Maastrichtse
Toeleveringsbedrijven. Er zijn geen
voorstellen van de regering te verwachten die de werkingssfeer van de
wet sociale werkvoorziening aantasten, zei de minister in antwoord op
een speech van wethouder J. Hoen
van sociale zaken en welzijn die zich
bezorgd toonde over de toekomst van
de WSW-voorzieningen in Maastricht. Ook de voorzitter van de Maastrichtse Toeleveringsbedrijven, de
heer Chr. Gijsen, was niet helemaal
gerust op de toekomst. De burgemeester bood aan het einde van de
plechtige opening aan de heer Gijsen,
die meer dan 25 jaar bestuurslid van
de Stichting Maastrichtse Toeleveringsbedrijven was, het ereboek
Hospiti aan.
14. Bewoners van het woonwagencentrum Vinkenslag bezetten met wagens en caravans het Vrijthof om van
het gemeentebestuur de toezegging
te krijgen dat dertig boventallige
woonwagens aangesloten zouden
worden op water en elektriciteit.
Pas nadat wethouder J . Hoen van sociale zaken en welzijn in de avond een
verklaring had voorgelezen dat meteen een begin met de aanleg van de
nutsvoorzieningen gemaakt zou worden, bleken de actievoerders bereid
om het Vrijthof te ontruimen en plaats
te maken voor Circus Holiday.
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30. Het provinciaal bestuur van Limburg maakte bekend proefboringen te
willen doen op twee plaatsen in Maastricht om te onderzoeken of er mineraalwater en dolomiet (een soort kalk
met speciale eigenschappen) in de bodem voorkomt.
Ongeveer twintig jaar geleden stopte
men met de winning van 'Tregawater' uit de Maastrichtse bodem in
verband met een technisch mankement aan de wininstallatie. Mocht het
mineraalwater weer gevonden worden, dan zal het wellicht niet alleen
gedronken kunnen worden maar ook
kunnen dienen voor gezondheidsbaden en geothermie.
Dolomiet is een kalksoort die vooral
waarde heeft voor de ontzwaveling
van steenkoolgassen. Een omstandigheid die in het steenkoolrijke ZuidLimburg perspectieven opent!
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november
5. "t Bèkkerke' heet het laatste boek van de Maastrichtse schrijver Bèr Hollewijn, dat in de Redoutezaal van de Stadsschouwburg aan het publiek werd gepresenteerd.
Aan de weduwe van de schrijver en aan wethouder M. Debats van onderwijs en
cultuur werden de eerste exemplaren aangeboden.
Het boek werd op de markt gebracht door uitgeverij E. Gadet. Van deze nieuwe
Maastrichtse uitgeverij, die zich vooral op het uitbrengen van trajectensia toelegt,
verscheen enkele dagen later weer een boek, een populaire studie over Sint Servaas van de hand van mr. J. Spuisers.
7. Na de voltooiing van de sloop van
de broodfabriek Mabro aan het O.l.
Vrouweplein zal het braakliggende terrein in het voorjaar van 1981 door de
stadsarcheoloog aan een onderzoek
worden onderworpen. Men verwacht
op deze plaats resten uit de Romeinse

tijd aan te treffen .
Na het onderzoek, dat enkele maanden zal duren, zal worden begonnen
met de bouw van 23 woningen, 18
kantoren en 6 winkels welke geprojecteerd zijn rond een 'stadsbinnenhof'.

14. De relatie tussen Luik en de 'bonnes villes' was het onderwerp van een tekenwedstrijd die in het kader van het 1000-jarig bestaan van het prinsbisdom Luik
onder leerlingen van lager en voortgezet onderwijs in alle 'bonnes villes' werd gehouden. Wethouder M. Debats van onderwijs en cultuur reikte op enkele scholen
in Maastricht prijzen uit.

13. Het fietsverkeer tussen de stad
en de Enci-fabriek bleek ten gevolge
van de langdurige werkzaamheden
aan de Lage Kanaaldijk in de knel te
komen. Door de aanleg van een
fietspad langs de Hoge Kanaaldijk,
waarvan de kosten door de gemeente
en de Enci werden betaald, werd de
veiligheid van de fietsers en brommers
aanmerkelijk verbeterd.

22. Het regiment Kachelpiepers
voerde actie om gelden bij elkaar te
krijgen voor de aanschaf van nieuwe
uniformen.
Daartoe werden beeldjes van 'De Ka chelpieper' verkocht. Loco-burgemeester drs. H. Roovers nam in de hal
van het stadhuis het eerste beeldje
voor zijn rekening.
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28. Gebruik makend van de regeling
voor vervroegde uittreding van ambtenaren, nam dr. D. G. Montagneindehal
van het stadhuis afscheid als directeur
van het Natuurhistorisch museum.
De verdienste van dr. Montagne, die
zestien jaar directeur van het museum
is geweest, was de uitbreiding van het
museumgebouw.
De scheidende directeur bood aan het
Natuurhistorisch museum een simplicia-kastje aan, dat vroeger bij apothekers in gebruik was.

29. In het stadhuis vergaderde de
wetenschappelijke raad van het op te
richten Europees instituut voor
bestuurskunde over de wetenschappelijke inrichting van de postuniversitaire opleiding voor hoge ambtenaren
in verschillende Europese landen.
Het instituut, dat zeer waarschijnlijk in
Maastricht gevestigd zal worden, zal
tevens accommodatie bieden voor
studie en onderzoek naar de Europese
bestuursproblematiek.
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december
11. De Regionale Omroep Zuid, de oudste regionale radiozender in het land, vierde
ter gelegenheid van zijn 35ste verjaardag feest.

3. De gemeenteraad, die begin de·
cember herhaaldelijk aantrad om te
vergaderen over onder andere de be·
groting voor 1981, nam enkele beslissingen die voor de betrokkenen van
groot belang waren. Bij het besluit tot
legalisering van een woonwagenkampje aan de Stadionweg in Oostermaas beperkte het aantal direct betrokkenen zich tot de bewoners van
drie woonwagens, maar het besluit,
waarbij de raad zich bijna unaniem
schaarde achter de plannen voor de
bouw van het Maastrichts Euro Centre, zal gevolgen hebben voor de gehele regio rond Maastricht.
Het MEC, een project waar onder
meer plaats is voor een congrescentrum, een hotel, een evenementenhal,
een tentoonstellingshal, kantoren en
sportaccommodaties, zal zorgen voor
een verbreding van de bestaansmogelijkheden in onze streken, betoogde
wethouder drs. H. Roovers in zijn
toespraak tot de raad.
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13. De organisatie Mestreechter
Geis bracht in de serie miniaturen van
standbeelden in Maastricht beeldjes
van de dialektschrijver Fons Olterdissen op de markt. De opbrengst van de
verkoop van die beeldjes is bestemd
voor culturele en sociale activiteiten.
De Maastrichtse Operettevereniging
kreeg bijvoorbeeld een bijdrage.
Deze vereniging besloot met de operette 'Treechter Geis' de succesvolle
serie optredens van Maastrichtse
groepen in de schouwburg, zoals
Rommedoe, de Balletgroep Heer, het
Piccolotheater, het Theater bij leven
en welzijn en de Speeldoos.
Op dezelfde dag nam 'Monsieur Louis'
Lambrix afscheid als tambour-maitre
van de Koninklijke Harmonie van
Maastricht. Dertig jaar lang gaf deze
martiale figuur een bijzonder cachet
aan de 'Keuninklikke'.
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23. Minister Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde·
ning kwam in Maastricht persoonlijk vertellen dat de stad naast de f 2, 7 miljoen
die al eerder waren toegezegd, nog eens f 4,5 miljoen voor de stadsvernieuwing
krijgt voor het jaar 1980. Dit bedrag is bestemd voor de vierde fase van het
Boschstraat-Oost-gebied en voor Oud-Wyck.

29. Het Prins Bernhard Fonds stelde voor de eerste twee fasen van de restaura·
tie van de Sint Servaaskerk een bedrag van f 350.000, - beschikbaar. Een verheugende mededeling aan het eind van een jaar dat het begin van de algehele
restauratie van Maastrichts voornaamste monument inluidde.
31. Dankzij snel optreden van de
Maastrichtse brandweer kon kasteel
Borgharen, waar in een appartement
brand uitgebroken was, voor al te grote schade worden behoed.
19. Huizenhoge wolken gitzwarte
rook waren het gevolg van een brand
op het fabrieksterrein van Radiumrubber. Een voorraad autobanden, bedoeld voor recycling van rubber, ging
in vlammen op. De brandweer wist
uitbreiding van het vuur SP,oedig te
verhinderen, maar het nablussen
duurde nog vele dagen.
19. In het Bonnefantenmuseum
opende de burgemeester de tentoonstelling 'Van Hel poort tot De Heeg'.
De expositie, ingericht door de Gemeentelijke Archiefdienst en Openbare Werken, gaf een beeld van de
ontwikkeling van de stad gedurende
de laatste 750 jaar.

A ______
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Colophon
'Maastricht 1980' is een uitgave van de gemeente Maastricht.
Samenstelling afdeling voorlichting. De tekst werd geschreven door L. Minis.
Grafische vormgeving en omslagontwerp werden verzorgd door Theo Kuijpers.
De foto's zijn afkomstig van H. Disch, J. van Eyck, Gem. Archiefdienst, G. van
Grinsven, P. Mellaart, W. Nilwik, Openbare Werken Maastricht, J. Rovers,
F. Welters, A. Werker en F. Widdershoven.
De productie was in handen van drukkerij en uitgeverij Leiter-Nypels b.v.
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