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Sappi Maastricht BV.
Sinds 1850 wordt aan de Biesenweg in Maastricht papier
gemaakt. De fabriek - een voor die tijd indrukwekkend
pand - aan het Bassin is nog steeds een markant gebouw aan
de Maasoever in Maastricht. Nu, 163 jaar later, wordt er nog
steeds papier gemaakt in Maastricht onder de vlag van het
Zuid-Afrikaanse Sappi.
Wereldwijd is ons papier befaamd voor de uitmuntende
drukkwaliteit en we exporteren daarom naar meer dan honderd
landen. Ons papier wordt gebruikt voor exclusief drukwerk
zoals jaarverslagen, kalenders, boeken en catalogi. Al jaren
wordt het jaarboek Maastricht gedrukt op Sappi-papier. De
kaft (300 gram/m2) wordt gemaakt in Maastricht en het
binnenwerk (115 gram/m2) wordt in het Belgische Lanaken
geproduceerd.
Wij zijn trots op ons papier en de mooie producten die ervan
gemaakt worden.
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Waar vind ik de maanden?
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Augustus
September
Oktober
November
December

2012

18
32
46
58
76

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

2013

96
114
124
138
152
172
190

Jaarboek Maastricht 2012-2013

Eric Rosier
bestuursvoorzitter
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Het jaar volgens de voorzitter
Het jaar 2012-2013 was voor ons bestuur weer enerverend.
Het bestuur en de redactie hebben ook dit jaar weer veel
energie gestoken in het tot stand brengen van een zo interessant en compleet mogelijk jaarboek. Het resultaat geeft ons
een voldaan gevoel. Het volgende Jaarboek is het 25ste dat de
Stichting Jaarboek Maastricht uitgeeft en in 2015 vieren we het
25-jarig bestaan van onze stichting. Het is dan tevens, vanaf
1955, het 60ste Jaarboek Maastricht dat het licht zal zien. Ieder
jaar steeds eigentijdser, steeds meer full colour pagina’s en elk
jaar dikker. Nagenoeg tweehonderd pagina’s, er gebeurt een
hoop in onze stad.
We hebben de prijs van het jaarboek tegelijkertijd kunnen
drukken; was de verkoopprijs in het verleden rond de 20 euro,
nu wordt het boek voor de verkoopprijs 12,50 euro aangeboden.
Dit dankzij de vergroting van de oplage, door de sponsoring
van papier door Sappi, nieuwe drukprocessen van MTB en
vele bedrijven en instanties die het boek ondersteunen of in
groten getale afnemen. De oplage stijgt van circa 1500 stuks
een aantal jaren geleden, tot dik 5500 stuks dit jaar. En zo
vinden steeds meer boeken hun weg naar een toenemend
aantal geïnteresseerde lezers.
We zijn steeds samen met de redactie op zoek naar relevante
thema’s, maar ook dossiers, columns en interviews om zo het
boek te verrijken. Zoals al vorig jaar aangekondigd, is dit jaar
het thema Made in Maastricht, vanwege de actualiteit ervan en
de betekenis van de maak- en creatieve industrie voor onze stad.
Voor volgend jaar hebben we gekozen voor het thema Gastvrij
Maastricht, een van de speerpunten in het beleid van diverse
partijen in de stad. “Gastvrij” vertaald naar diverse vormen
van serviceverstrekking, natuurlijk in de horeca, maar ook
toepasselijk voor het winkelpersoneel, handhavers, burgers,
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overheidslokketten, et cetera. Het Centrummanagement, de
VVV Maastricht samen met de Hoge Hotelschool maken zich
hier sterk voor.
Dit najaar 2013 hebben we een nieuwe, meer complete
website gelanceerd: zie www.jaarboekmaastricht.nl. Het wordt
ons steeds vaker verteld: het Jaarboek Maastricht in gedrukte
vorm heeft geen toekomst meer, alles wordt digitaal. Tot nu toe
hebben we het gelijk aan onze zijde om door te gaan met een
hard-copy versie van het Jaarboek, gelet op de toename van de
oplage en de hartverwarmende respons op ons Jaarboek. De
tijd zal leren of er ook nog over vijf jaar een gedrukte versie
van het Jaarboek Maastricht bestaat. Het Jaarboek Maastricht
is in Nederland de oudste en langst uitgegeven stadskroniek
van de actuele geschiedenis van een stedelijke samenleving.
Voorliggend jaarboek is samengesteld door Jac van den
Boogard, Wiel de Bruijn, Maurice Janssen en Ton Hameleers.
Mignon Partouns voerde de eindredactie en René van den
Bergh fungeerde weer als hoofdredacteur. John Ramaekers interviewde de burgemeester en Arie Voorzee zorgde voor het
ontwerp en de lay-out van het Jaarboek. De foto’s zijn voor het
merendeel gemaakt door Jean-Pierre Geusens van foto(pers)
bureau Focuss22. MTB, met name Marco Vreijdenberger,
zorgde voor de digitale verwerking en opmaak en MTB zorgde
ook voor het drukwerk en de logistiek van de verspreiding.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de hoofdsponsor
van dit jaar, Sappi, die we daarnaast erkentelijk zijn voor
het ter beschikking stellen van het papier. Het Jaarboek zou
niet kunnen bestaan zonder de financiële steun van vele
Maastrichtse bedrijven en de gemeente Maastricht.
Het bestuur en de redactie van Jaarboek Maastricht wensen u
veel lees- en kijkplezier.
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René van den Bergh
hoofdredacteur

Made in Maastricht
Het thema en de dossiers van het Jaarboek Maastricht 2012-2013
Ieder jaar heeft het Jaarboek Maastricht een thema. Na
onder meer Maastrichtse Familiebedrijven, Maastricht
Ondergronds, Maastricht en Europa en Maastricht en
2000 jaar gezondheidszorg, is nu gekozen voor Made in
Maastricht, als een hommage aan de geboorteplek in 1830
van de industriële revolutie in Nederland.
Dat zou wat zijn. Als Made in Maastricht dezelfde lading of
reputatie zou hebben als Made in Switzerland (degelijkheid),
Made in Germany (kwaliteit) of Made in Italy (design). Nu
heeft Maastricht al een reputatie: geboorteplaats van de
Euro, Bourgondische stad, winkelstad en universiteitsstad,
maar Maastricht wordt zelden geassocieerd met industrie
of het ‘maken’ van producten en diensten. Of het zou de
kweekhamburger moeten zijn, het best bekeken tv-item
wereldwijd van de laatste tijd.
Jaren geleden is een poging gedaan om de gemeenteraad, de
bedrijven en de burgers mee te krijgen in het neerzetten van
Maastricht met een toekomstproof reputatie, gericht op een
meer Europese dimensie. Vanuit het besef dat steden en regio’s
steeds meer in een concurrerende wereld van voorkeuren van
bedrijven, diensten en consumenten/toeristen terecht zijn
gekomen en reputaties een lange termijn investering vragen, is
toentertijd gestart met citymarketing Maastricht.

In dit Jaarboek hebben we drie categorieën ‘makers’
geselecteerd:
1. de traditionele industrie, al van voor 1900 de industriële
dragers van de stad, zoals Sappi (papier), Mosa (keramiek),
Thomas Regout (metaal) en O-I (glas);
2. de moderne industrie, van na 1950 zoals Filtropa
(filterbags), Mondi (industrial bags), Hilton Engineering
(brandblusvoertuigen) en Maastricht Instruments (medische
technologie);
3. de creatieve industrie met Fablab (3D printing),
FASHIONCLASH (mode), Muziekgieterij (poppodium)
en Bureau Zuiderlicht (design/branding).
De geïnterviewde eindverantwoordelijken van deze twaalf
Maastricht-makers hebben allemaal een inspirerend verhaal
over hun onderneming, de toekomst ervan en de onderwerpen
die hen sterk bezighouden. Tijdig de bakens verzetten, nieuwe
markten ontdekken, mensen nieuwe technieken bijbrengen,
het is hartverwarmend om te zien hoe men dat aanpakt.
Drie belangrijke thema’s bij de maakindustrie springen er
uit: veiligheid voor de eigen mensen, milieuzorg voor de
omgeving en innoveren in producten, markten en opleiding.

Dat de nieuwe economische stadsvisie 2020 de naam
draagt van ons jaarthema is een begin om de reputatie van
de maakindustrie en de creatieve industrie van nieuwe
impulsen te voorzien. Of er een nieuwe industriepolitiek
moet komen is wat veel gevraagd: het overgrote deel van
de Maastrichtse economie drijft op de zakelijke en financiële
dienstverlening, de handel en horeca en het onderwijs en
de gezondheidszorg.

In de drie Dossiers wordt ingegaan op het maken van papier,
medische instrumenten en het ambacht van vioolbouwen.
Handwerk, industrie en technologie, een vloeiende overgang in de ontwikkeling van het maken van dingen die
nuttig zijn in onze wereld. Als we met de uitgave van dit
Jaarboek Maastricht hebben kunnen bijdragen aan het
‘branden’ van het merk Made in Maastricht zijn we al heel
tevreden. De ondernemingen die hebben geparticipeerd geven
een overtuigend beeld van de kwaliteit, de innovatiekracht
en het werkgelegenheidsbelang van de Maastrichtse maak- en
creatieve industrie.
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Tekst
Jan Janssen

Het jaar volgens Jan Janssen
Er werd mij gevraagd om achterom te kijken. Achterom
kijken om daarna te vertellen wat ik belangrijk vond aan
de afgelopen twaalf maanden. Nou ben ik niet direct een
achteromkijker. Ik kan makkelijk afscheid nemen van wat
is geweest en met frisse moed kijken naar wat komen gaat.
Sommige mensen noemen dat een positieve kijk op het leven,
nou als dat zo is dan ben ik blij dat ik dat heb. Ik wil niet
blijven hangen in dingen die voorbij zijn. Niet dat ik geen
herinneringen koester, dat wel, maar je kunt dingen nu eenmaal
niet terughalen. Daarom moet je je steeds bewust zijn van
de dingen die je gaat doen. Doe ze goed, maak er het beste
van, dan heb je er achteraf goede herinneringen aan.
Wat die herinneringen betreft: een paar jaar geleden liep ik
door Lille. In de Rue du Clé lag een winkeltje met prachtige
papierproducten en daartussen vond ik een schitterende
uitspraak die mij niet meer loslaat. Ik wil hem graag met u
wil delen: “le moment peut être temporaire, mais la mémoire
demeure toujours!”
Ik heb een paar van die ‘mémoires’ opgetekend, mémoires
die ik de moeite waard vind.
De Berreptunnel
Als onze sleurhut (de zondagse naam voor onze caravan)
achter de auto gekoppeld was en wij richting Gronsveld reden
om daar de Route du Soleil te nemen hadden we altijd
medelijden met die arme Hollanders. Met zijn honderden
kwamen ze de Kruisberg afgedenderd om vlak voor Maastricht
in de file terecht te komen. Ik kan me voorstellen dat ze onze
stad, al verdient ze het beslist niet, vaak verwenst hebben. Je
zult er maar in de file staan met twee of drie bloedjes van
kinderen op de achterbank, moeders met de koelbox binnen
handbereik en België in het zicht. Wat een geluk dat de
airconditioning was uitgevonden.
Jaarboek Maastricht 2012-2013

Gelukkig voor al deze mensen wordt dat straks verleden
tijd. Dan duiken ze bij de Geusselt de benedenste pijp in om
zowat bij Gronsveld weer het daglicht te zien.
Waarom deze verzuchting? Dat komt wellicht omdat ik
bijna dagelijks geconfronteerd wordt met het gravende en
voort walsende werkvolk van de ondertunneling van de A2.
Indrukwekkend, dat is het. Rond Amby en rond het Europaplein
zagen we het afgelopen jaar grote bergen bruine, beige en
zwarte aarde verschijnen. Vrachtwagens reden af en aan,
nauwlettend in de gaten gehouden door verkeersregelaars
die waakten over de veiligheid van werkvolk en burger. Een
tunnel in wording. Een woud van bouwkranen markeerde
en markeert nog steeds de plek waar het allemaal gebeurt.
Je kunt je afvragen: “Zullen we het straks de normaalste
zaak van de wereld vinden dat die tunnel er is terwijl we ons
de afgelopen jaren stonden te vergapen aan het werk en het
gedoe rondom de bouw?
De bouw van de gestapelde tunnel blijkt een aaneenschakeling te zijn van wat genoemd wordt “sterke staaltjes”.
Richting Meerssen droegen 620 banden een kolos van 3,5
miljoen kilo staal en beton. Het nieuwe viaduct dat op korte
afstand van de uiteindelijke ligplaats werd geconstrueerd.
Vanaf de A2 kon de automobilist het werk dag in, dag uit
volgen. In oktober 2012 was het dan zover. Met een snelheid
van 2 meter per minuut werd het viaduct, onder grote
publieke belangstelling, computergestuurd op de plek gereden.
“Zoe zouw iech ’t ouch gedoon höbbe!”, was de nuchtere
opmerking van een balustradeopzichter.
Pastoor Mattie Jeukens, die zelf op een steenworp van de
tunnel woont en in zijn jeugd vlak bij “de kuil” woonde
waar dagelijks de mijnwerkers meters onder de grond gingen
werken, kwam op het idee om de heilige Barbara weer eens
van stal te halen. “Die Barbara heeft iets met mensen die
6

Tunnel A2 bij Europaplein

Tunnelbouwers als mijnwerkers bij “Sint Berpke”

onder het aardoppervlak werken”, dacht pastoor Mattie.
Vanaf mei 2013 waakt Sinte Berrep over de bouwers van
de tunnel terwijl Mattie met enige regelmaat ‘e bougieke’
voor hen opsteekt.

volksmond ‘de vrijstaat Vinkenslag’ werd genoemd.
Nog even lieten de bewoners van de Vinkenslag hun ongenoegen blijken door het kruispunt van de A2 met de Viaductweg te blokkeren met alle huisraad en rommel die op het
kamp te vinden was. Tijdens de machtsoverdracht met carnaval noemde ik het “de PR geschenken van de Vinkenslag die in
verband met Wet openbaarheid van bestuur openlijk, op de
A2, aan burgemeester Gerd Leers waren aangeboden”.

“Oet nuisjier en veur ’n iestuutsje” kwamen 8500 bezoekers op
zaterdag 1 juni 2013, de dag van de bouw, naar de rondleidingen in het eerste stuk van de tunnel aan het Europaplein.
Vaders, moeders, opa’s, oma’s en veel kinderen liepen en
renden door de tunnel waar straks de auto’s het voor het
zeggen hebben.
De bouw van de tunnel vordert, maar 2016 is nog een eind weg.
Vinkenseer of Karosslag
Iedereen was over zijn eigen kookpunt heen toen in maart
2003, nu tien jaar geleden, een grote politiemacht het woonwagenkamp Vinkenslag binnentrok. In de stad hoorde je
de kreet “eindelijk” maar op het kamp was de sfeer om te
snijden. Er werden wat zaken aangetroffen die het daglicht
maar ten dele konden verdragen maar ook zaken die beslist
niet door de beugel konden. Bij de inval kon men 37
hennepplantages (een van de bewoners verontschuldigde
zich door te verklaren dat hij dacht dat het om tomatenplanten
ging) met in totaal twaalfduizend planten rooien.
Hoe dan ook, de dagen van het woonwagenkamp Vinkenslag
waren geteld met deze actie. Het zou nooit meer worden
zoals het was had de politiek besloten. Einde van wat in de

Nu, tien jaar later, is van de oorspronkelijke Vinkenslag, de
Karosseer, bijna niets meer terug te vinden. Het is een mooi
ingerichte woonwijk van onze stad geworden. Wel iets aan
de dure kant omdat de geplande herinrichtingskosten met
maar liefst 10 miljoen euro overschreden werden. In plaats
van 35 miljoen kwam men uit op 45 miljoen maar niemand
in de politiek die daar slecht van kan slapen.
Soms moet iemand anders de boel wakker schudden en
dat gebeurde op 10 december 2012 toen tv-programma
Nieuwsuur het land liet weten dat één enkele familie op de
Vinkenslag, sorry de Karosseer, een bedrag had gescoord
voor de verhuizing van drie woonwagens waar iedere gek in
Nederland wel voor had willen verhuizen, namelijk 967.000
euro. De kans om de lotto te winnen is vele malen kleiner,
weet ik uit eigen ervaring.
De oppositie stond onmiddellijk op de achterste poten maar
wethouder Costongs verklaarde met veel woorden, zoals
gebruikelijk, dat niets aan de hand was. We moesten hem
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Raadsdebat Vinkenslag

Beppie Kraft met haar Pierre

zelfs dankbaar zijn want als hij dat geld niet had gegeven
was deze familie naar de rechter gestapt en hadden we wellicht
meer moeten betalen. De coalitie hield het bijna niet droog
bij deze uitleg en de oppositie kwam woorden en stemmen
te kort. Zo zit politiek in elkaar.
Oh ja, voor het gemak hadden de ambtenaren een BTW tarief
van 20% gehanteerd in plaats van 19% omdat dat makkelijker
tellen was. Geef hen eens ongelijk, waarom moeilijk als het
ook makkelijk kan.
Het is in ieder geval goed om het verhaal compleet te vertellen. De oppositie schatte in dat de 4 miljoen euro subsidie
van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wel
eens terugbetaald moest worden. We hadden weliswaar al
3,2 miljoen ontvangen maar toch. Het fonds stopte inderdaad de
subsidie, ook mede door het feit dat niemand bonnetjes kon
overleggen om de verhuiskosten van die betreffende woonwagenfamilie te verantwoorden, iets wat iedere ZZP’er in
onze stad in de eerste boekhoudles geleerd krijgt.
Een briefje aan het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling deed de 4 miljoen euro van boekingshoofd
veranderen. De Karosseer werd het United World College
Maastricht en de geldkraan ging weer open. Wat is boekhouden toch een creatief vak geworden, vindt u ook niet?
Bijna had dit verhaal een apotheose gekend want het zag
er even naar uit dat de drie woonwagens van die bewuste
familie weer terug op de oude plek zouden moeten maar dat
gaat voorlopig niet door. De hemel zij dank!

Perbeer ’t mer druug te hawwe
Probeer het maar eens droog te houden als gouverneur
Theo Bovens een welkomstwoord uitspreekt en daarna de
Kachelpiepers een schitterende Schotse mars laten horen.
Beppie begon al met een krop in de keel aan haar Ahoy concert
op 15 september 2012 en met het van haar zo bekende:
“hoi allemaol!”.

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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“In ierste instantie trok iech dao neet zoe aon”, aldus Beppie
maar zoonlief Rob zag het helemaal zitten. Toen Beppie
eenmaal over de streep getrokken was, trok Rob naar de
directie van Ahoy om aan ‘die Hollenders’ te laten weten
dat hij deze keer naar de Rotterdamse Ahoy kwam niet met
Erwin maar met “mam”. De directie weet inmiddels wie
mam is en wat mam teweeg brengt.
Twaalfduizend Limburgers stapten in de bus en bestormden
Ahoy. Beppie, met eega Pierre op de achtergrond, vierde
haar 55-jarig artiestenbestaan met een giga feest. Het totale
repertoire werd doorgenomen en de Rotterdamse Ahoy trilde
op haar grondvesten toen “Iech höb gedruimp venach” en
“Vendaog is zoe’nen daag tot alles weer ‘ns maag” uit volle
borst werden gezongen.
Beppie maakte in 1954 op de kiosk op het Vrijthof, als achtjarig
meisje, haar debuut met het carnavalsliedje “Es Zjeng späölt
op dee moneka”. Toen een klein meisje en, om eerlijk te
zijn, eigenlijk nu ook nog, hè?

De start van het carnavalsseizoen: de 11de vaan de 11de

Norbert Frijns

Wat e geduns
Ik denk dat de Meerssense kunstenares Judith Krebbekx
het carnaval van 2013 niet licht zal vergeten. Toen haar
carnavalsaffiche het levenslicht zag barstte de sociale
media zowat uit elkaar. In geen pen zat genoeg inkt om alle
kritiek te uiten op de goede bedoelingen van Judith.

drie dagen feest is er al lang niet meer. Terug naar drie dagen
feest is een verzuchting die steeds vaker de kop opsteekt.
Of het “sjuddele” een succes was blijft een mysterie. Foto’s
blijken maar gedeeltelijk de waarheid te spreken. Geen
“sjuddele” meer zou wel betekenen dat het Vrijthof een dag
minder bezet is (een dag korter bij de bewuste zestig dagen)
en dat onze Vrijthofse Piet een nachtje beter kan slapen. Iets
om te overdenken.

In november 2012, tijdens de jaarvergadering van de
Tempeleers, heb ik na vijftien jaar ‘de sirremoniemeisterstaaf’
overgedragen aan opvolger Norbert Frijns. Waarom langer
door gaan dacht ik: “Ze höbbe niks devaan gelierd in al die
jaore. Erger nog, ze bringe ‘t zelfs tot minister en gouverneur.
En wat blijf euver veur eine vaan us?”. Namens stadsprins Oscar d’n Ierste mocht de nieuwe sirremoniemeister
het college van burgemeester en wethouders op de korrel
nemen op de Maastrichtse Prinsjesdag, carnavalszaterdag.
Maastricht en de Maastrichtenaren konden geruststellend
constateren dat de jarenlange traditie,’t toeke, in goede handen
was beland.
Voors en tegens waren te horen over het evenement in spe
‘Sjuddele oppe Vriethof’. Het traditionele carnaval, drie dagen
feest, heeft al jaren te maken met het fenomeen ‘verlenging’.
Steeds proberen lieden dagen aan het feest te plakken terwijl
de financiële crisis steeds meer voelbaar wordt. “De kins
dien cent toch mer eine kier oetgeve”, is een veel gehoorde
kreet die er op wijst dat mensen keuzes maken. Geld voor

Culturele hoofdstad
Als iets mij persoonlijk aan het hart ligt is het wel de cultuur
van onze stad. Ik ben er mee groot geworden en heb er zelf
menig steentje aan mogen bijdragen. Ik ben ermee vergroeid.
Toen onze stad zich kandidaat stelde voor Europese Culturele
Hoofdstad stond ik dan ook te popelen om eraan mee te
doen. Cultuur is, naar mijn mening, de bindende factor in
onze samenleving.
Als kind ben ik opgegroeid met de fancy fair van pastoor
Nijsten. Ik draaide, op een oude grammofoon, 78 toeren
platen van onder andere the Bridge over the River Kwai
en de mars van de Limburgse Jagers en via een metalen
luidspreker was dat op de speelplaats van de kleuterschool
te horen. Ik heette toen nog geen diskjockey. Mijn oma
en mijn moeder stonden, met hun eigen fritesketel, frites
te bakken en de vader van mijn huidige overbuurman
bediende het rad van fortuin waar de winnaar een “dejeuneke”
vaan de Mosa kreeg uitgereikt.
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Culturele Hoofdstad 2018

Geen jointje voor buitenlanders

Het had iets, die fancy fair! Saamhorigheid.
Later, en iets ouder, werd ik lid van het Dinghuis en Caves
’66. Jongerensocieteiten waar we de Mestreechter cultuur
met de paplepel ingegoten kregen.
Die saamhorigheid is wat verwaterd. Maastricht is groter
gegroeid, een beetje uit haar eigen jasje. Er zijn momenten
dat die saamhorigheid nog wel aanwezig is, namelijk met
carnaval, het Nieuwjaar treffen in het stadhuis en soms ook
tijdens het Preuvenemint.
Met de titel “Europese Culturele Hoofdstad” in de hand
hadden we die saamhorigheid weer willen laten terugkomen,
nu in Euregio verband. Maar er werd een streep door deze
plannen getrokken.
Ik ben benieuwd naar plan B. Er is iets in het afgelopen jaar
in gang gezet dat zeer de moeite waard is. Nu is het aan ons
allen om, zonder die titel, toch verder te gaan. We zijn het
middelpunt van Europa en dat moeten we Europa duidelijk
laten weten. Daar hebben we geen titel voor nodig.

soms een levensgevaarlijke sport, van maken om hun waar
aan de man of vrouw te brengen.
Minister Opstelten is in juni hoogstpersoonlijk de situatie komen
bekijken. Waarschijnlijk heeft hij genoeg gezien want bij
zijn vertrek heeft de minister extra agenten toegezegd om
de overlast in te dammen. Juridisch is het drugsprobleem
ook geen eenduidige zaak met als gevolg dat rechters vaak
tegenstrijdige uitspraken doen. Voor de gewone burger, die
het meeste last heeft van alle drugsgerelateerde dingen, is
het juridische spel om de drugs niet meer te volgen.
Het gevaar zit er in dat mensen daardoor onverschillig worden.
“Er gebeurt toch niks. Er wordt toch niks mee gedaan”, is
vaak de redenering. Ik hoop dat deze redenering niet de
overhand krijgt.

Drugs
Het blijft een lastig dossier, laat ik dat voorop stellen. Politiek
gezien is dit een hoofdpijndossier. De ene club wil dit en de
andere club heeft weer hele andere ideeën. Als burgemeester
moet je zien te laveren in de wetenschap dat je het niet goed
doet voor de ene of de andere club. Maastricht was en is de
drugstoeristen meer dan zat maar ze komen toch. Ze komen
tot groot genoegen van de drugsrunners die er een sport,

Het sacrale
Toen wat jaren geleden door de katholieke kerk een aantal
heiligen van de kerkelijke kalender werd gehaald werd dat
niet door iedereen zomaar aangenomen. Ook Sint Christoffel
behoorde tot de groep heiligen die de kerkelijke kalender
moet verlaten terwijl deze heilige boven op de toren van de
kathedraal prijkt en het waarmerk van de stad Roermond is.
Ze zijn echter niet weg, al die heiligen. In Vaals werden
onze heiligen, hun afbeeldingen in ieder geval, een toeristische
attractie. De hoeveelheid beelden die in aanmerking kwamen
om gezien te worden was echter zo groot dat in juni 2013
een dependance van het museum uit Vaals in onze stad ge-
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Meiprocessie 2013

Inkom 2012

opend kon worden. De kapel van de zusters Ursulinen aan
de Grote Gracht stond leeg en biedt nu onderdak aan tal van
heiligenbeelden. In het bijbehorende eetcafé, genaamd de
Zwarte Madonna, komen voornamelijk Surinaamse gerechten
op tafel.

vaste muzikale repertoirekennis van de inwoners van onze
stad behoort.

Het is en blijft toch een bijzonder beeld, Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee, dat de Maastrichtenaar in zijn hart heeft
gesloten. “Eve e bougieke opsteke bij Slevrouw” is iets
wat bij iedereen in onze stad in de genen zit. In augustus
2012 was het precies honderd jaar geleden dat de beeltenis
gekroond werd. Een prachtige kroon met vijftig briljanten,
geschonken door paus Pius X, siert vanaf die tijd het hoofd
van Slevrouw. Dat de Sterre der Zee het grootste deel van
het jaar ook een mantel draagt is voor de meesten van ons
een vast gegeven. Slevrouw heeft op dit moment nog twee
mantels, respectievelijk 22 jaar en 40 jaar oud. Tijd dus voor
een nieuwe mantel. Deze keer wordt het een mantel van
waterafstotend stof zodat het beeld, dat meerdere keren per
jaar naar buiten gaat, ook tegen een kleine regenbui bestand
is. Via sponsoring zal de nieuwe mantel er moeten komen.
Door het doneren van 25 euro wordt de naam van de gever
in de mantel verwerkt.
Bij de viering van de kroning van de beeltenis van Onze
Lieve Vrouw Sterre der Zee werd tevens herdacht dat ook
honderd geleden het lied “Oh Reinste der Schepselen” door
Marie Coenen werd geschreven en dat zeer zeker tot de
11

Tot slot
Het is heerlijk in een stad te wonen die bruist. We zijn jaren
geleden universiteitsstad geworden. Daardoor verblijven
veel jonge mensen in onze stad en dat geeft schwung aan de
samenleving. Als ik de jonge mensen in het gras van onze
parken zie liggen lezen en met elkaar converseren dan
geniet ik. Als ik ze massaal, fietsend, op de Tongersestraat
zie dan heeft dat iets dat ik moeilijk onder woorden kan
brengen. Onze stad heeft toekomst, dat proef ik en ik hoop
dat ik dat niet alleen proef.
Als je aan Maastricht zou kunnen vragen: “Hoe gaat het met
je?” dan zou een volmondig “goed” een juist antwoord zijn.

Jaarboek Maastricht 2012-2013

Tekst
John Ramaekers

Het jaar volgens de Burgemeester
Een zonnige ochtend in Maastricht. Burgemeester Onno
Hoes ontvangt en begroet interviewer John Ramaekers met
een brede glimlach, ontspannen, in hemdsmouwen. Het colbert blijft uit tot de fotograaf komt. Noblesse oblige.
Eerst een terugblik op het afgelopen jaar. Wat vindt u
het belangrijkste van het afgelopen jaar?

in het verleden niet zo makkelijk gegaan zijn. Het werkt
onderling drempelverlagend. En natuurlijk is Maastricht de
leidende stad, wij zijn de grootste en je kunt van alles zeggen
over de anderen maar de gezelligheid van de Maastrichtse
binnenstad heeft nu eenmaal niemand. Maar laten we niet
vanuit arrogantie, maar met uitgestoken hand er samen van
profiteren”.

De voorbereiding op de kandidatuur Culturele Hoofdstad
en daarbij wil ik meteen aantekenen dat Maastricht klaar is
voor een nieuwe fase. We kregen destijds het verdrag van
Maastricht in de schoot geworpen door het prachtige lobbywerk van mijn voorganger Philip Houben. Je voelt dat
iedereen iets heeft van “we zijn hier zo veel aan het doen,
we zijn zo’n bijzondere stad met grote investeringen, of dat
nou de binnenstad is met de evenementen die goed gaan, of
de campus, of de buurten die er goed uitzien: wham!”. We
willen ons weer eens eventjes op de kaart zetten. Maar wel
in alle bescheidenheid en niet met de handen in de zakken met
de houding ‘het gaat allemaal goed hier’. Culturele Hoofdstad
is een mooie brug om dat allemaal te laten zien. Daar waar
men in het begin misschien nogal wat sceptisch was, zie je
dat het steeds meer gaat leven. Er is een enorme trots waarmee
men zegt ”kom op jongens, dit gaan we halen!” De buurten
hebben allemaal een eigen vlag gemaakt net als de steden
om ons heen. Die eensgezindheid in de stad en in de regio
is voor mij wel een van de hoogtepunten van het afgelopen
jaar. Dat ook de bestuurlijke grenzen wegvallen en iedereen
enorm bereid is tot samenwerking binnen allerlei thema’s,
daar ben ik wel heel blij mee. Het vergt ook emotioneel heel
wat van gemeenten, raadsleden en wethouders om geld te
storten en dan bijvoorbeeld in Kerkrade of Luik de vlag te
zien hangen ‘Maastricht Culturele Hoofdstad’. Dat vind ik
wel lef hebben van de gemeentes die meedoen en dat zou

Maastricht profileert zich vaak met de term ‘Groot
Maastricht’. In de loop van het jaar is er veel kritiek
gekomen op de handhavers in Maastricht; zelfs zoveel
dat het soms escaleerde. In plaats van Groot Maastricht
spreekt een aantal inwoners ondertussen van ‘kleinzielig
Maastricht’. Staat dat niet haaks op de ambitie van
culturele hoofdstad?
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Handhavers bedenken geen eigen regels. Die worden door
de gemeenteraad vastgesteld en daar zijn altijd redenen
voor. Maastricht heeft een verleden waarin men vond dat alles
kon. Daarvan heeft de gemeente gezegd: ”Dat willen we
niet. We willen meer orde en structuur.” De kracht van de
straat zijn de oude gevels, is het oude stratenpatroon. Daar
hebben we geen bloembakken, vlaggen en dat soort dingen
voor nodig. Alles is opgeschoond en de regels zijn aangescherpt. Maar het is van zwart naar wit gegaan en we zijn op
zoek naar het grijze midden. Nu zie je links en rechts dat je
bijna per straat een ander beleid zou moeten hebben. Daar
moeten we als stadsbestuur de komende tijd over na gaan
denken. Een interessant thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarna. We moeten geen stad worden
die inwisselbaar is met iedere andere stad. Bij grotere
evenementen moet je vlaggen op kunnen hangen, al is het
maar voor de erkenning van die evenementen. Dat vind ik
heel goed. Van groot naar klein denkend is dat anders. Als,

Burgemeester Onno Hoes in gesprek met John Ramaekers

even zwart-wit gezegd, iedere bewoner of iedere winkelier
denkt “ik kan wel een stoel voor mijn huis zetten, wie
heeft er nou last van?” en iedereen doet dat, dan kan het
weer niet. Het is moeilijk voor de handhavers en hun
management om te prioriteren. De handhavers voeren
de regels uit en waar het om gaat, de laatste tijd, is hoe
de interactie is tussen de mensen. Het moet een interactie zijn tussen de handhavers en de bewoners van de
stad die zich met elkaar realiseren dat wij die gastvrije
dienstbare stad zijn. De handhavers zijn onderdeel van
het systeem maar ook de inwoners en winkeliers hebben
een verantwoordelijkheid hierin. We moeten met elkaar
de regels respecteren.

Vorig jaar noemde u een van uw belangrijkste punten:
aandacht geven aan de innovatieve economie, het samengaan van traditie en vernieuwing. Sindsdien heeft de crisis
hard toegeslagen. Wat is ervan terechtgekomen? Is alles
stil gaan staan?

13
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Neen, het is zeker niet stil gaan staan. Als het om investeringen
gaat geeft de overheid steeds vaker niet thuis; het gaat niet
eens om keuzes want er is gewoon geen geld. En in het
bedrijfsleven is het er vaak ook niet meer. Echt innovatieve
bedrijven investeren ook in crisistijd, maar het is er allemaal
niet makkelijker op geworden. Dat geef ik volmondig toe.
Maar toch zie je op kleine schaal steeds weer nieuwe

concepten ontstaan bij nieuwe ondernemers, jonge mensen
die van de universiteit of business scholen afkomen die
voor zichzelf gaan beginnen. Dat moet allemaal helpen om
de kleine vernieuwingen op gang te krijgen. Bedrijven als
Sappi en andere grote ondernemingen hebben moeite om
het hoofd boven water te houden. Maar Mosa bijvoorbeeld,
een bedrijf met een fantastische productie dat we een beetje
vergeten zijn, is enorm aan het vernieuwen. Alleen, de extra
hal wordt nu nog even niet gebouwd. Ik heb wel het gevoel
dat er van alles in de pijplijn zit. Er zit een enorme groei
in de customerservicebedrijven waarvan Mercedes Benz
een mooi voorbeeld is met het customer assistance center in
Maastricht. Dit soort bedrijven ontwikkelt steeds weer nieuwe
producten waardoor ze altijd nieuwe mensen aannemen. Dat
is een enorme groeimarkt. Ook dat is innovatie van het
bedrijfsleven bij ons. Dat past bij het jonge internationale
karakter van de stad. Dus Made in Maastricht, het thema
van dit jaarboek, is vooral gericht op de maakindustrie,
maar ook de dienstverlening of creatieve industrieën vormen
een enorme groeimarkt.
Veel zzp’ers zitten enorm in de problemen en de gemeente
moet hen helpen….
De crisis is behoorlijk diep en raakt iedereen. We kennen
intussen allemaal wel mensen die werkeloos zijn. Dat was
eerst nog een kleine groep maar dat breidt zich steeds verder
uit en mensen gaan zelfs onder hun niveau werken. De
vernieuwing in het bedrijfsleven is even wat moeilijker nu.

Door mijn voorgangers is er stap voor stap aan gewerkt om
er iets van te maken. Maar nu is er een klimaat waarin het
beeld in Nederland veel negatiever is als het gaat om druggebruik. Ik zal eerlijk zeggen, ik ben nog lang niet toe aan
het einde van dit beleid. We hebben een goed beleid met
het weren van de buitenlanders. Er komen twee miljoen
mensen minder naar Maastricht voor alleen een coffeeshop
en een hamburger zonder verdere economische spin-off voor
de stad. Door de drugdealers die erom heen hingen veroorzaakten ze veel overlast. Ik sluit mijn ogen ook niet voor het
feit dat er op scholen in de wijken nog heel veel overlast is.
Dat heeft niets te maken met de coffeeshops maar met het
feit dat druggebruik in Nederland, en ook Maastricht, zo
gewoon is geworden. Daar schrik ik nog steeds enorm van.
Het beleid zal de komende jaren een nieuwe dimensie krijgen.
Nu is het vooral op coffeeshops geconcentreerd. Maar het
beleid daaronder, daarachter en daarnaast is vreselijk
belangrijk en daar moet nog een enorme slag gemaakt worden.
Zowel alcohol als drugs worden onder jongeren veel te
veel gebruikt. Ik gun iedereen alles en wil vooral geen
moraalridder zijn. Daar ben ik liberaal genoeg voor. Maar
het gaat wel om de volksgezondheid en de gezondheid van
de kinderen. Uiteindelijk hou je, ook bij softdrugs, als je
veel gebruikt, blijvend letsel over. Je komt in een neerwaartse
spiraal terecht. Druggebruik roept ook extra criminaliteit
op, zwartgeld- en andere circuits.
De oplossing is al vaak naar voren gebracht: legaliseer
softdrugs.

Ik zie dat het resultaat heeft. Niet dat we alles opgelost
hebben want dat duurt jaren. Mensen die de beelden nog
kennen van vroeger weten dat het zo’n twintig jaar geleden
nog honderdduizend keer erger is geweest in het stadspark.

Legaliseren heeft te maken met hoe we met de coffeeshops
omgaan. Dat is vooral voor de nationale overheid. Waar we
op moeten gaan letten is het gebruik onder minderjarigen.
Dat heeft niets met legaliseren te maken. Waar ik heel erg
bang voor ben is dat, als we gaan legaliseren, het beeld ontstaat
dat het normaal is om drugs te gebruiken. Dan wordt de
drempel om aan de harddrugs te gaan of dat minderjarigen
gebruiken, ook steeds lager. Je hebt gelijk, als je gaat legaliseren
raak je een deel van de criminaliteit kwijt. Maar met alle
internationale verdragen krijg je het nooit voor elkaar om
dat te doen en als het zou lukken, duurt het nog jaren. In de
tussentijd wordt er altijd nog gedeald en gebruikt door
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De coffeeshops. Burgemeester Leers veranderde van
mening over de problematiek toen hij vanuit de Tweede
Kamer burgemeester werd van Maastricht. Hij stelde
dat nu hij hier met de laarzen in de modder stond hij
zijn voormalig CDA-standpunt wel moest veranderen.
U volgt met uw beleid de landelijke overheid, minister
Opstelten. Vanwaar dit andere beleid?

minderjarigen in deze stad. Daar moeten we veel meer aandacht
voor hebben de komende jaren. Helemaal uitbannen krijgen
we niet voor elkaar, dat realiseer ik me ook wel. Maar het
wegnemen van de overlast is het belangrijkste waar ik voor
sta en dat is volgens mij voor een groot deel wel gebeurd. Er
is op straat minder agressie rond het thema.
Hoe is nu de relatie met de coffeeshophouders? Hoes lacht
hartelijk.
Ik ga niet met ze op de koffie. Het coöperatieve dat Leers
had, heb ik niet. Laten we ons samen gewoon aan de wet
houden. We kunnen wel allerlei uitzonderingen bedenken,
maar daar zie ik de voordelen niet van. Iedereen moet zich
aan de wet houden dus ook de coffeeshophouders. Ik vind
het moeilijk om met mensen aan tafel te zitten die moedwillig
zeggen: “ik hou me niet aan de regels” en dat ik dat als
burgemeester moet steunen. Daar kan ik met mijn pet niet
bij. Ik snap ook niet dat mensen daar sympathie voor hebben.
Anarchisme is drie dagen per jaar leuk, maar voor de rest
van het jaar moeten we dat vooral niet doen.
Het is allemaal heel spijtig en er is veel verdriet, maar
Maastricht wordt geen Culturele Hoofdstad.
Het is doodzonde dat Maastricht het niet geworden is. Maar
we hebben de afgelopen jaren zoveel in de steigers gezet, dat
weliswaar het ‘Huis’ wat kleiner en minder bont gaat worden,
maar dat we wel naar dat gezamenlijke Huis gaan groeien in de
Euregio. Het zal moeilijker worden, er komt minder geld, maar
nu treedt Plan B in werking. De hoofdlijnen van het programma
blijven hetzelfde en we gaan toch heel veel gemeenschappelijk
doen. Door wat we de afgelopen jaren aan culturele en bestuurlijke samenwerking hebben opgebouwd is het een erekwestie
voor ons dat de mensen die naar Leeuwarden gaan, ook nog op
zijn minst een paar dagen naar Maastricht komen. En dat gaan
we voor elkaar krijgen! De mensen komen uit Tokio, Berlijn,
Londen of noem maar op naar Nederland voor culturele
hoofdstad Leeuwarden, en dan zullen wij een zodanig
volwaardig programma aanbieden dat de mensen zullen
denken: “we kunnen ons niet veroorloven om niet naar
Maastricht te gaan, want daar gebeurt ook heel veel”.
15

Prachtig!
Ja, dat vond ik zelf ook wel……
Het belangrijkste onderwerp voor het komend jaar?
Exclusief crisis en culturele hoofdstad.
Gemeenteraadsverkiezingen in maart en Europese verkiezingen
in juni. Op raadsniveau is het een politiek moeilijke periode
geweest. Het gedwongen afscheid nemen van burgemeester
Leers en daarna een bestuurlijke crisis waardoor het CDA voor
het eerst sinds mensenheugenis uit het college viel. Er is nu weer
stabiliteit teruggekomen en daarmee heeft de raad zijn verantwoordelijkheid genomen. Ik vind het spannend om te zien hoe
het allemaal gaat lopen met een nieuwe raad en natuurlijk een
nieuw programma. Dat is het belangrijkste voor de stad: nieuwe
gemeenteraad en nieuw college. Er komen het volgend jaar
enkele festiviteiten: in augustus 200 jaar koninkrijk met
belangrijke gasten, congressen en culturele vieringen. In
september Nederland 70 jaar bevrijd, maar met name vanuit
Zuid-Limburg begonnen. Dan het 350-jarig bestaan van dit
stadhuis en dat wordt ook gevierd. Het wordt een heel druk jaar
met voor ieder wat wils. Ook internationale evenementen
worden vertaald naar lokaal zodat iedereen er wat aan heeft.
Een jubeljaar.
Ik denk dat ik er doorheen ben….
Ik ook. Mijn energie is even op….
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Peter Loubele is een rustig sprekende, maar zeer gepassioneerde
en betrokken directeur. Hij staat voor zijn mensen, zijn zaak
en zijn familie. Zijn leidende functie stoelt hij op het beginsel
van de menselijke maat, mensen beter willen maken en
maatwerk leveren: ieder mens is verschillend en vraagt dan
ook om een eigen benadering.
Sinds hij van kortbij een ernstig ongeluk in de fabriek heeft
meegemaakt, ongeveer tien jaar geleden, is veiligheid bij
hem nummer 1. Werknemers beseffen niet goed wat de impact
is van ongelukken met ernstige afloop. Pas als het de mensen
zelf overkomt, wordt duidelijk welke ingrijpende gevolgen
dat heeft op hun leven en dat van hun omgeving. Nu zijn de
risico’s in het verkeer groter dan in een fabriek, maar toch
voelt hij zich er erg verantwoordelijk voor dat de veiligheidsvoorschriften nauwgezet worden nageleefd. Hij loopt vaak
door de fabriek om het directe contact met zijn werknemers
te hebben, maar ook om te observeren hoe ze zich verhouden
tot hun eigen veiligheid.
Een tweede belangrijke invalshoek voor hem is de harmonie
tot de omgeving: de bewoners van de stad Maastricht.
Duurzaamheid is geen loos item, maar krijgt permanente
aandacht: stoffilters, waterzuivering, levering van restwarmte aan Mosae Forum en duizend woningen, het zijn
concrete voorbeelden van de relatie van de fabriek met
de stad.
Zijn leidend thema bij het kwaliteitsbesef is het respect
dat mensen (dienen te) hebben bij wat ze doen en maken.
Het besef dat je iedere dag bezig bent om een relevant en
prachtig product te maken is essentieel voor het leveren
van kwaliteit. Je loopt als het ware niet over een stukje
papier, dat ruim je op. Het is tenslotte iets waar heel
veel mensen inspanningen voor hebben gedaan om het
te maken. Zo wordt kwaliteitsbesef niet iets abstracts, maar
onderdeel van je dagelijks leven.
Jaarboek Maastricht 2012-2013
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Peter Loubele

(foto’s Sappi)

In het verlengde hiervan is kostenbewustzijn een steeds
terugkerend onderwerp. Zijn frequente lunchgesprekken met
delegaties van het personeel, levert hem de mogelijkheid
om zijn thema’s te herhalen, maar vooral om zijn mensen
de gelegenheid te geven verbeterpunten en oplossingen
aan te dragen.

zich versmallen. Papier is allang niet meer een ambacht,
maar een industrieel product. Desondanks is het maken
van papier een opgave waar veel arbeidsvreugde en voldoening in te behalen is.

De markt voor papier staat sterk onder druk. Hij verwacht
dat de markt voor grafisch papier zich in de komende
jaren zal halveren. De wereld van de verpakkingen op
basis van papier/karton zal nog groeien in verband met
de bezwaren tegen plastics. Dat de grafische papierwereld
zo krimpt, is onder meer het gevolg van de wereldwijde
populariteit van de tablets en internet. Ook als de Europese
markt na 2015 voor gestreken papier uit China wordt
opengesteld, zal de economische basis van de papiermarkt
17
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Augustus 2012

Aperol spritz op het Preuvenemint erg gewild
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De sfeer zit er goed in bij de Ridderronde

VEEL LOF, MAAR MINDER GELD VOOR
PODIUMKUNSTEN Na de miljoenenbezuiniging bij

RIDDERRONDE: GEEN VROUWEN, MAAR
STUDENTEN De Europese wielertop bij de vrouwen

de door het rijk gesubsidieerde culturele instellingen worden
nu de bijdragen voor evenementen en organisaties uit het
Fonds Podiumkunsten gekort. Ofschoon er veel lof is voor
de inspirerende activiteiten van enkele regionale muziek- en
theatergezelschappen, zullen aanvragen van Theatercollectief
Het Geluid, Intro in Situ en de Nederlandse Dansdagen in
de komende jaren niet worden gehonoreerd. Musica Sacra,
het Maastrichtse festival voor sacrale muziek, evenals
beeldende kunst- en theatergezelschap Hoge Fronten en
jeugddansorganisatie Project Sally delen wel nog in het
beperkte budget van het Fonds. De culturele instellingen
ontvangen veelal subsidie van gemeente, provincie en
zelfs Europa. Het wegvallen van de meer aanvullende
inkomstenbron uit het Fonds Podiumkunsten zal betekenen,
dat ze met nog meer creativiteit moeten kijken naar hun
toekomstplannen.

verkiest dit jaar deelname aan de Olympische Spelen in
Londen. Daarom kent deze editie van de ronde een criterium
voor 33 studenten van Nederlandse universiteiten. Bij de
prominenten steunen tientallen deelnemers de Stichting
MS-research. De jeugd toont veel belangstelling voor haar
eigen voetbal- en wieleractiviteiten en voor visueel gehandicapten is er de tandemrace. Sportief hoogtepunt is de
profronde met wielrenners die weten dat de sfeer hier beter
en de kans op een overwinning groter is dan op de Olympische
Spelen. De in Maastricht wonende Laurens ten Dam wordt
eerste, vóór Kenny van Hummel en Karsten Kroon. Maar
hoofdpersonen bij dit evenement voelen vooral de duizenden
zich die er langs de kant weer een sfeervol feest van maken.
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Augustus 2012

“Dat is sjiek!”

DROOMSTART VOOR MVV Na de wederopstanding
van twee jaar geleden behaalde MVV steeds de play-offs.
Daarmee is de opbouw succesvol geweest. Bij de start van
dit nieuwe seizoen zijn enkele routiniers aan de selectie toegevoegd die nu breder en evenwichtiger is geworden. De
verwachtingen van de fans zijn dan ook hoog gespannen.
De eerste wedstrijden geven meteen hoop en vertrouwen.
De ploeg buigt in de openingswedstrijd bij FC Eindhoven
een 2–0 achterstand om in een 2–3 overwinning. Met overwinningen thuis tegen FC Oss en in Veendam staat MVV na
drie wedstrijden voor het eerst in twaalf jaar op een gedeelde
eerste plaats. Voorlopig staan de fans dus als één man achter hun
favorieten, liefst op weg naar de subtop van de Jupiler League.

TOCH ZELDZAME ORCHIDEE BIJ ENCI Enkele
maanden geleden ging men er nog van uit dat de zeer zeldzame
en in Nederland wettelijk beschermde wespenorchis in ons
land was uitgestorven. Oorzaak zou zijn dat de ENCI bij de
afgravingen 24 plantjes had vernietigd. Op een andere plek
Augustus 2012

in de groeve is nu echter een veel grotere populatie van deze
bruinrode orchideeënsoort aangetroffen. Deze door wespen
bestoven kruidachtige plant komt vooral voor op vochtige
kalkhoudende gronden, zodat het gebied rond de vijvers in de
groeve een ideale voedingsbodem vormt. Bij de omvorming
tot toegankelijk natuur- en recreatiegebied zal hier dan ook
grote zorg aan besteed moeten worden.

CENTRALE ZORG VOOR CABERG Voor de
bewoners van deze multiculturele wijk is een breed scala
aan organisaties nu gecentraliseerd op Zorgboulevard Caberg.
Van huisarts en apotheek tot fysiotherapie, logopedie en
thuiszorg, voor alle zorgaanbod kunnen de mensen terecht
in de Clavecymbelstraat. Niet alleen deze bundeling zal
inhouden dat de patiënt centraal staat. Een constructieve
samenwerking tussen al deze disciplines met hun eigen
expertise moet een goede stap zijn in de ontwikkeling van
de steeds toenemende zorgvraag.
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De spanning is van de gezichten te lezen bij het Vertelfestival

Vogelhuisjes op de Ruttensingel vertellen:
“Vogels wijken nooit” en “Vogels buurten altijd.”

VERTELFESTIVAL Op dit dertiende festival kan het niet

EUROPEES PREUVENEMINT VOOR JONG EN
OUD Ook op de 31e editie van dit culinaire festijn blijft de

uitblijven: nu het tweehonderd jaar is geleden dat de gebroeders
Grimm hun eerste sprookjesboek uitgaven, zullen de vertellers jong en oud weten te boeien met Grimm(ige) verhalen.
Naast de familieprogramma’s is er een vertelmiddag voor
ouderen en de vertoning van de Luikse sprookjesfilm Le gamin
au vélo van de broers Dardenne. Helaas gaan de vertellingen
in het Maastrichtse dialect niet door vanwege het slechte
weer. Maar de kinderen weten de vier varianten van het
sprookje Roodkapje door vier vrouwen zeer te waarderen
aan de rand van de eendenvijver in het Mgr. Nolenspark.

slogan overeind: samen genieten voor het goede doel. Met
het thema Euregio aan Tafel richt de organisatie zich op een
publiek tot over de grenzen. Tevens wordt zo de ambitie
van de stad Maastricht en de Euregio benadrukt om in 2018
Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Ook wordt de jeugd
actief betrokken bij het vierdaagse feest met een vertel- en
poppenspel en een eigen workshop meesterkok.

LSO BLIJFT IN MAASTRICHT De Raad voor Cultuur

De eerste officiële voetbalwedstrijd weet deze fusieclub
meteen met klinkende cijfers te winnen: 6–0 tegen DBSV
voor de beker. Geusselt Sport is tot stand gekomen door
het samengaan van WVV ’28 (Wittevrouwenveld) en Rapid
(Roomse Adel Prijkt In Daden). Deze twee clubs met een
rijke traditie in Maastricht – Oost deelden al de sportaccommodatie sinds WVV in 2010 moest verhuizen vanwege de
bouw van het zwembad achter het Geusseltstadion. De zege
mag geflatteerd worden genoemd, omdat DBSV als studentenclub zo vroeg in het seizoen nog maar weinig spelers tot
zijn beschikking heeft. Maar een opsteker is het zeker voor
de jonge club, die liefst met aantrekkelijk voetbal zo gauw
mogelijk naar de vierde klas wil promoveren.

adviseert de staatssecretaris voor Cultuur om Het Brabants
Orkest (HBO) en het Limburgs Symfonie Orkest (LSO) te
laten opgaan in een Orkest voor Zuid-Nederland met als
gelijkwaardige vestigingsplaatsen Eindhoven en Maastricht.
Als de provinciebesturen van Noord-Brabant en Limburg
het plan steunen, kunnen beide orkesten hun eigen identiteit
behouden binnen de nieuwe organisatie. Het LSO zal als
een van de twee kernen zijn zelfstandig bestaan verliezen.
Tegelijkertijd bestaat het vertrouwen dat de toekomst van
de symfonische klassieke muziek voor Maastricht en de
regio gewaarborgd blijft. Het LSO zal een actieve rol
moeten spelen in de specifieke Limburgse muziekwereld.
Ofschoon uit de huidige bezetting van 140 musici slechts
110 banen zullen overblijven, biedt de gezamenlijke aanpak
ook ruimte voor een kamerorkest en ensembles.
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HOOPVOLLE START VOOR GEUSSELT SPORT

Beppie dompelt de nieuwe studenten in het Maastrichtse bad

Norbert Frijns, de nieuwe ceremoniemeester
van de Tempeleers, als pleiter in Wyck

STUDENTENSTAD: GROEI EN MEER INTERNATIONAAL Met een nog steeds toenemend aantal

stadsbestuur op de zaterdag voor carnaval op humoristische
wijze te hekelen. Vijftien jaar heeft Jan Janssen dit met veel
deskundigheid en spitsvondigheid gepresenteerd. Aanvankelijk
zou Theo Bovens hem opvolgen, maar door zijn benoeming
tot gouverneur van Limburg kregen de Tempeleers een jaar
respijt om een volgende spreekstalmeester te vinden. Norbert
Frijns was in 2006 stadsprins en sindsdien lid van de
sociëteit van oud-stadsprinsen. Hij is dus vertrouwd met
het Vastelaovendspel, ook bij ’t Wiecker Tribbenaol, waarin
hij bekende Maastrichtenaren op ludieke wijze verdedigt.
Maastricht kent Norbert Frijns tevens als acteur en
zanger in theaterproducties als De Kaptein vaan Köpenick.
Hij blijkt genoeg vrije tijd over te houden voor een eigen
advocatenkantoor.

buitenlandse studenten is de Universiteit Maastricht koploper
van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen. De
werving in Groot-Brittannië, China, België en Frankrijk
is beloond met een forse toename uit die landen, waardoor
bijna de helft van de totale studentenpopulatie aan de UM
buitenlands is. Ook uit eigen land komt een groeiend aantal
studenten in Maastricht studeren. Bij de bacheloropleidingen
is een grotere belangstelling waarneembaar bij het
Maastricht Science Programme en bij Arts & Culture,
terwijl vooral de masteropleiding Sustainability, Science
& Policy zich mag verheugen in een fors gestegen
populariteit vanwege de aandacht voor de samenhang tussen
ecologische, economische en sociale vraagstukken. Via de
INKOM ontvangt Maastricht weer veel nieuwkomers op
de universiteit en Zuyd Hogeschool. Burgemeester Hoes
verwelkomt een grote groep zestien- en zeventienjarigen
van over de hele wereld die aan het United World College
komen studeren. Daarmee telt het UWC circa zeshonderd
leerlingen uit meer dan veertig landen.

DEPORTATIE HERDACHT Op 25 augustus 1942 vond

de stadscarnavalsvereniging een opvolger gevonden voor
Jan Janssen als sirremoniemeister. Daarmee is hij tevens
de nieuwe otoriteitetoeker die als zware taak heeft om het

het eerste grote transport van Limburgse joden plaats naar
het doorgangskamp Westerbork. Uit de hele provincie worden
270 mensen onder de zestig jaar daarvoor in opdracht van
de Duitsers verzameld in de toenmalige school aan de Prof.
Pieter Willemsstraat bij het station. ’s Nachts zijn ze met de
trein naar het Drentse kamp vervoerd als tussenstation voor
de vernietigingskampen. Slechts acht joden van deze groep
hebben de Holocaust overleefd. Tijdens een herdenkingsplechtigheid onthult burgemeester Onno Hoes aan de poort
van het gebouw een stalen plaquette die herinnert aan dit
transport van zeventig jaar geleden.

Augustus 2012
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NIEUWE CEREMONIEMEESTER VOOR DE
TEMPELEERS In de persoon van Norbert Frijns heeft

Wethouder Gerdo van Grootheest plukt zonnebloemen voor de flatbewoners langs de A2

FEEST ROND DE STERRE DER ZEE Op 15 augustus,

VVV-GIDSEN MET EIGEN “GEZICHT”Jaarlijks volgen

het feest van Maria Tenhemelopneming, is de Onze Lieve
Vrouwekerk volgestroomd voor een speciale herdenking.
Het is op deze dag honderd jaar geleden dat het Mariabeeld
uit de vijftiende eeuw plechtig werd gekroond. Als sluitstuk
van het Maastrichtse Mariacongres plaatste de bisschop
van Roermond in 1912 onder grote belangstelling de kroon
waarvoor Paus Pius X vijftig briljanten had geschonken.
Het pronkstuk, dat het beeld niet altijd siert, wordt ook
vandaag getoond. Enkele jaren voor deze kroning had het
beeld al een ereplaats gekregen in de doopkapel, die hiervoor
een eigen toegang had gekregen vanuit het plein. Het is ook
honderd jaar geleden dat het loflied ter ere van de Sterre
der Zee, O reinste der schepselen, werd geschreven door de
Limburgse schrijfster Marie Koenen en voor het eerst werd
gezongen.

tienduizenden bezoekers uit binnen- en vooral buitenland
een gids langs de Maastrichtse bezienswaardigheden.
Traditioneel is, net als in zovele steden, de rondleiding door
het historische centrum. Daarnaast biedt de VVV een aantal
wandelingen rond thema’s als vestingwerken, provinciehuis
of Bonnefantenmuseum. Vanuit het streven naar variatie
en vernieuwing is daar nu een verfrissend aanbod aan
toegevoegd. Enkele van de honderd gidsen weten hun
verhaal een persoonlijk gezicht te geven. Door hun eigen
stijl, specialisatie, weetjes en anekdotes gaan zij, vaak met
improvisatietalent, een groep boeien met een afwisseling
van passie voor en kennis van hun stad. Ook voor menig
Maastrichtenaar zal zo’n rondleiding een andere kijk op
zijn stad betekenen. In de toekomst kan de bezoeker een
keuze maken uit deze gidsen die in filmpjes aan hem worden
voorgesteld.
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Coffeeshophouders hebben een stemadvies voor afschaffing van de wietpas

MAASTRICHT ZONDER KWEEK, PEDAC OF
PABO De tijd ligt ver achter ons dat toekomstige onderwijzers
of onderwijzeressen in Maastricht hun opleiding voor het
uitzoeken hadden. Jarenlang vormden achtereenvolgens
Kweekschool, Pedac en Pabo een wezenlijk bestanddeel
van het hoger beroepsonderwijs in de stad. Al in het midden
van de 19e eeuw hadden de Broeders van de Beyart hun
opleidingsschool, die vooral bestemd was voor de toekomstige
broeder-onderwijzer. Later werd de school opengesteld voor
alle jongemannen, die daardoor de keus hadden tussen de
Kweek aan de Tongerseweg en de Rijkskweekschool aan de
Grote Gracht. Jongedames hadden die keuze al: de Zusters
van het Arme Kind Jezus waren niet lang na de Broeders aan
de Brusselseweg hun opleiding gestart. Na fusies in 1975 en
1986 vormden de drie scholen één opleidingsinstituut binnen
Hogeschool Zuyd. Door vergrijzing en het dalende aantal
kinderen zijn de scholen van Heerlen, Maastricht en Sittard
nu geconcentreerd in Sittard. Daarmee komt een eind aan een
lange onderwijsgeschiedenis in Maastricht.
Augustus 2012

G-SPORT IN DE SCHIJNWERPERS Al 25 jaar
kunnen mensen met een verstandelijke beperking in
Maastricht in georganiseerd verband voetballen. In 1987 nam
DBSV het initiatief voor een G-(gehandicapten)afdeling die
in 1998 werd overgenomen door de Heugemse RKHSV. Dit
jubileum wordt gevierd met een feestavond en toernooien
waarin 32 teams met in totaal meer dan driehonderd spelers
de sportieve strijd aangaan. RKHSV is met vier teams de
grootste en een van de weinige clubs in de regio met een
G-afdeling. Van begin af aan is Bert Cobben in vele hoedanigheden betrokken bij deze tak van de vereniging. Als
eerbetoon wordt hem tijdens de feestavond de stedelijke
onderscheiding De Trichter uitgereikt.
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Zo’n eerste schooldag is enerverend!

Jeu de boules vereist uiterste concentratie!
25
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Tropisch warm in augustus

TROPISCH WEEKEND Het hitterecord van 1947 werd

STOEPZITTEN MAG SOMS WEL, SOMS NIET

net niet gebroken. Maar met een temperatuur tot boven de
36 ° was het afzien op 18 en vooral 19 augustus. De GGD
had gemeenten en evenementenorganisaties van adviezen
voorzien vanwege de kans op oververhitting. Uit voorzorg
ging de Haarderluip, de traditionele hardloopwedstrijd in
Borgharen, niet door. Op andere evenementen werd water
aangeboden en was er voldoende beschutting door tenten
en parasols.

Een bewoner van de Rechtstraat dacht na het werk gezellig
een wijntje te kunnen drinken met zijn buren. Samen op
de stoep voor je huis. Helaas! Handhavers vinden dat, met
de Algemene Plaatselijke Verordening in de hand, onveilig.
Meteen inpakken of een boete van 220 euro. Als de boze
bewoners kiezen voor de boete, is een rel geboren. Wethouder
André Willems komt terug van vakantie en kiest voor de
veilige weg: je mag op je stoep zitten als je niemand hindert;
handhavers mogen handhaven. De stoepzitters krijgen nu
geen boete en de APV heeft dringend enige nuancering
nodig.

WAAR ZAT JIJ OM HALF TWEE? Iedereen die zich
op 8 augustus in het Maastrichtse verkeer waagt, weet het:
de Eneco Toer doet de stad aan. Als zo’n karavaan een route
volgt van de Via Regia, over de Kennedybrug, richting
Bemelen, komt het verkeer in de hele stad potdicht te zitten.
Langs de route kan men genieten van de voortrazende wielrenners, maar in de rest van de hele stad is meer sprake van
een surplace.

Augustus 2012

DOKTER CROUGHS OVERLEDEN Vrij onverwacht is
Ronald Croughs op 59-jarige leeftijd overleden. Hij was
vele jaren een zeer gerespecteerde huisarts in de Maastrichtse
wijk Nazareth.

26

Picknick in het park

Stress bij het Preuvenemint
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Gezellige muziek zorgt voor stemming op de (laatste?) BoerderijPop

PAROCHIES MOETEN MEER SAMENWERKEN
Het wordt steeds moeilijker om de circa 25 Maastrichtse
parochies zelfstandig te laten functioneren. Het sterk teruggelopen kerkbezoek en het tekort aan priesters en financiële
middelen maken intensieve samenwerking noodzakelijk.
Samen met de parochies in Meerssen gaan ze in zes clusters
hun krachten en middelen bundelen om de toekomst van de
katholieke kerk in de stad veilig te stellen.
LAMBERTUSKERK UIT DE STEIGERS Na een restauratie van anderhalf jaar is het even wennen: de monumentale
Lambertuskerk schittert weer als vanouds op het Koningin
Emmaplein. Maastricht heeft zijn eigen Sacré Coeur terug.
Bij de bouw in 1914 – 1916 was het de eerste parochiekerk
buiten de stadswal, die al vroeg tekenen van verzakking
vertoonde. In 1985 werd ze buiten gebruik gesteld vanwege
instortingsgevaar. Eigenaar woningcorporatie Servatius wil
de kerk verkopen als bedrijfsverzamelgebouw.

Augustus 2012

GEEN BIER, DAN GEEN BOERDERIJPOP In de
tuinen van Vijverdal heeft zorginstelling Mondriaan voor
de achttiende en laatste keer het muziekfestival BoerderijPop
georganiseerd. De instelling behandelt veel mensen met een
verslaving. Daarom heeft Mondriaan een strikt alcoholverbod
ingevoerd, dat ook moet gelden voor het festival. Voor deze
editie was er nog een ontheffing. Een popfestival met limonade
ziet men echter niet zitten. Met pijn in het hart en weemoed
nemen cliënten, medewerkers en andere bezoekers afscheid
van een geslaagd muziekfeest met onder andere Volle Petaj
en Armand, maar ook kinderanimatie en andere attracties.
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Burgemeester Hoes ontvangt de nieuwe studenten van het United World College

Fractievoorzitter Manon Fokke en partijvoorzitter Hans Spekman bij de opening van het PvdA-fractiehuis
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Math Rietrae
(foto Yvonne van den Bergh)

Mosa heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Mosa
werd opgericht in 1883 door Louis Regout, telg van een
beroemde Maastrichtse familie van industriëlen. Aanvankelijk
maakte men blauw Chinees porselein. In 1888 begon men ook
met de fabricage van keramische muurtegels. Het bedrijf ging
Mosa Porselein heten. Er werden sinds 1925 ook Engelse theeserviezen gemaakt. In 1947 werd de keramisch ontwerper
Edmond Bellefroid aangetrokken en ging men designserviezen
ontwerpen en fabriceren. Ondertussen werd ook aandacht aan
de vloertegelfabricage besteed, waarvoor in 1957 in Limmel
een nieuwe fabriek werd geopend. In 1972 nam het laatste lid
van de familie Regout afscheid. Na verschillende overnames

werd Mosa in 1997 aangekocht door de Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria (van onder meer de familie
Brenninkmeijer), die nog steeds eigenaar is van Mosa.
In haar 130-jarig bestaan heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot
een innovatieve fabrikant van hoogwaardige producten. Mosa
is ambitieus en maakte de afgelopen tien jaar een forse groei
in omzet en winst door. Circa acht miljoen m2 tegels per jaar
vinden vanuit de fabrieken in Maastricht hun weg naar dertig
landen op vier continenten. De belangrijkste keuze die in 1997
door de nieuw aangetreden directeur Arthur Thomaes is
gemaakt, is de focus op ‘design, design en nog eens design’.
Arthur Thomaes, industrieel ontwerper van huis uit, zag heel

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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oplossingen voor de waterafvoer (showerdrains) en antislip
tegels. Wat duurzaamheid betreft is Mosa de eerste die in
Europa de cradle-to-cradle status verwierf en zodoende een
bijdrage kan leveren aan energiezuinige en milieuvriendelijke
gebouwen. Een belangrijke stap was het non-toxic maken
van de grondstoffen. Het ontwikkelen van eco-tegels, dus
volledig van gerecycled materiaal, is in volle gang.

(foto Mosa)

goede kansen in de markt om via de aanwezige keramische
kennis veel hoogwaardigere en onderscheidende producten
tegen een goede prijs te kunnen verkopen. Er is toen ook besloten
om zich primair te richten op de architectenmarkt. Er zit in de
praktijk een lange tijd tussen de keuze van de architect en de
feitelijke uitvoering, waar dus ook nog van alles mis kan gaan.
Maar doorgaans ziet de architect dat de keuze die hij
heeft gemaakt voor Mosa tegels essentieel is voor de hem
gewenste uitstraling.
Math Rietrae is sales director sinds 2003. Na een studie
technische bedrijfskunde in Eindhoven en enkele ervaringen
bij andere bedrijven, zoals Euramax in Roermond, is hij
aangezocht om de verkoop ook verder dan de toen bekende
markt te organiseren. Was de verhouding Nederland-Europa
in het begin 80-20, nu is dat 60-40 geworden; eerst Duitsland,
daarna de rest van Europa. Met de ontsluiting van andere
markten in Azië en Amerika zal het aandeel export nog stijgen.
De focus blijft min of meer dezelfde: design, functioneel
en duurzaam. Belangrijke impulsen werden gegeven door in de
functionaliteit de maatvoering modulair te maken (vloeren
en wanden dezelfde maten), maar ook de geïntegreerde
31

Maar de grootste drive voor Mosa blijft toch het design,
hogelijk gewaardeerd door de puur keramische en natuurlijke
uitstraling. De interne service is helemaal gericht op architecten,
met 24-uurs service voor de productdocumentatie, rondleidingen voor architecten en eigen showrooms. Naast New
York, Keulen, Frankfurt en Londen, zal ook binnenkort
Maastricht zijn flagshipstore krijgen in de oude leegstaande
Porseleinfabriek, die omgetoverd wordt tot een showroom van
wereldklasse. Het designteam van Mosa is tien man/vrouw
sterk en Mosa heeft in 2012 de onderscheiding gekregen
voor de grootste bedrijfsopleider van Nederland.
Keramiek is elementair het samenbrengen en smelten van
zand, klei en veldspaat, aangevuld met kleurstoffen. Hoewel
die kennis traditioneel grotendeels is geconcentreerd in
Spanje en Italië, is Maastricht de plek geworden van een
van de succesvolste producenten van keramische tegels.
Over vijf jaar verwacht Math Rietrae een groei van het marktaandeel in Amerika en een footprint te hebben in Azië. Ook het
marktaandeel in Europa zou verder moeten kunnen groeien,
ondanks de stilvallende bouw en de moeilijke positie van de
woningcorporaties in Nederland. Voor de nabije toekomst
geldt ook de aandacht voor de aannemers en belangrijk wordt
ook de uitbouw van tegelsystemen. Met deze nieuwe tegelsystemen kunnen gebouwen ook van buiten een keramisch design
vertonen door benutting van speciale ophang-systemen.
Zo heeft industrieel Maastricht er weer een paradepaard erbij.
Jaarboek Maastricht 2012-2013
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Opening WK wielrennen op het Vrijthof
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Prinses Maxima bezoekt de Maastricht School of Management bij het zestigjarig bestaan

PRINSES MAXIMA OP MSM-FEEST De Maastricht
School of Management bestaat zestig jaar. De onderwijsinstelling begon als Research Institute for Management Science
van de Technische Universiteit Delft en kwam in 1989 naar
Maastricht, waar de nieuwe naam later ontstond. MSM biedt
Engelstalig managementonderwijs voor studenten uit landen
in ontwikkeling die hier op de campus wonen en studeren.
Prins Claus, pleitbezorger voor samenwerking met ontwikkelingslanden, opende in 1990 de Maastrichtse vestiging.
Nu is het zijn schoondochter prinses Maxima die met haar
bezoek aan het jubileum het belang van dit internationale
instituut voor de kenniseconomie onderstreept.

Bethlehem gebouwd. Het ernstig onderkomen gebouw met
een neogotisch koetshuis ligt op een terrein van 13,5 hectare.
Eigenaar is de gemeente Maastricht die het dak en de gevel in
de afgelopen maanden heeft laten restaureren. In de omgeving
ontstaat tegelijkertijd het wandelgebied Kanjelzone, waardoor
enkele landgoederen met elkaar worden verbonden.

BEURSVLOER MAASTRICHT Dit is een initiatief

complex, een schakel in de landgoederenzone MaastrichtMeerssen, is lang een bouwval geweest. De oorspronkelijke
buitenplaats is gebouwd in 1515 door Pieter van de Driesch
Proenen; zijn zoon Andries gaf het na een reis naar het Heilig
Land de naam Jerusalem. Later werd in de buurt kasteel

van welzijnsstichting Trajekt en Stichting Maatschappelijke
Projecten Maastricht (SMPM). Deze maatschappelijke markt
in het AINSI-gebouw is deze dag een trefpunt van ondernemers
die hun diensten aanbieden en verenigingen die deze hulp
zoeken. Het gaat niet zo zeer om financiële ondersteuning,
dan wel om vraag en aanbod van materiaal en expertise. De
belangstelling op deze eerste beurs is groot: tientallen bedrijven
en clubs weten elkaar te vinden en vele komen daadwerkelijk
tot onderlinge afspraken. Het is bemoedigend dat ondernemers
zo talrijk hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. De
verenigingen maken er dankbaar gebruik van.
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KASTEEL JERUZALEM WEER TOONBAAR Dit

Museum aan het Vrijthof: een perfecte Parcours-locatie

Een BRUISend festival!

PARCOURS Tijdens Het Parcours geven theaters,

nieuwe ontwerpen in het erotische tijdschrift dat hiermee
vorm gaf aan een veranderende identiteit van de Amerikaanse
man. Anderzijds werden de ontwerpers geïnspireerd door
de Playboyfoto’s en -reportages over glamour en erotiek,
maar ook over kunst en politiek. Daardoor kregen zij een
duidelijk beeld van de leefstijl van de jonge Amerikaan. Dat
beeld heeft de dynamische ontwikkeling van architectuur
en design mede bepaald. Met een grote verscheidenheid aan
materiaal van onder meer films, foto’s, designobjecten en
interieurs geeft de tentoonstelling een helder beeld van deze
onderlinge beïnvloeding.

toneelgezelschappen, musea en andere culturele instellingen
een voorproefje van hun komende programma. Op diverse
podia en mooie plekjes in Maastricht geven amateurs en
professionals sprankelende optredens en organiseren een
variëteit aan activiteiten. In het kader van Maastricht Culturele
Hoofdstad 2018 is hierbij gekozen voor een Euregionale
samenwerking. In deze stad waar tienduizenden zelf aan
amateurkunst doen, is de belangstelling voor dans, theater,
muziek of film massaal. Bij veel optredens laat het publiek
zich dan ook met plezier bij de acts of improvisaties betrekken.
Het enthousiasme van de artiesten werkt aanstekelijk op
de geamuseerde toeschouwer. Nu deze opening van het culturele seizoen samenvalt met een koopzondag en de voor de
gelegenheid geïntegreerde kunstmarkt Mosarte op het Onze
Lieve Vrouweplein, is het extra druk in de binnenstad. De
jaarlijkse autoloze zondag staat daarom op een laag pitje en
de gemeente neemt een proef met een mobiele stalling voor
driehonderd fietsen.

WISSELWERKING PLAYBOY – ARCHITECTUUR
EN DESIGN Het Nationaal Architectuurinstituut Maastricht
(NaiM) / Bureau-Europe biedt de bezoeker een bijzondere
tentoonstelling: Playboy Architecture, 1953 – 1979. Deze
gaat in op de invloedssfeer tussen het wereldberoemde
mannenblad en ontwikkelingen in de architectuur en design
in deze periode. Enerzijds etaleerden vele disciplines hun
September 2012

BRUIS Voor de tweede keer is het sportterrein van de
Tapijnkazerne het domein voor dit tweedaagse pop- en
belevenisfestival dat wordt georganiseerd door poppodium
De Muziekgieterij. Op drie podia wordt gratis een aantrekkelijk gevarieerd muziekprogramma geboden met onder meer
Goose, Drive Like Maria en Will & the People. Een groeiend
aantal bezoekers weet dit, in combinatie met heerlijk weer,
een drankje en een hapje, zeer te waarderen, evenals de
kampvuurstages. Als blijk van waardering ontving BRUIS
onlangs van Jan Smeets, de organisator van Pinkpop, de
Jan Smeets Award. Niet alleen uit studentenstad Maastricht
trekt het festival veel enthousiaste liefhebbers, maar het
verheugt zich in een toeloop vanuit een grote kring, ook uit
het Belgische en Duitse grensgebied.
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Op het Vrijthof vindt de feestelijke opening
van het WK Wielrennen plaats

De profs starten op de Markt bij het WK Wielrennen

WIELRENNEN EN CULTUUR Zuid-Limburg is

gesloten deel. Bij het Geusseltbad lijkt het eind in zicht te
komen. De vier binnenbassins worden gedurende drie weken
gevuld met in totaal bijna vier miljoen liter water, waarbij het
combinatiebad en het wedstrijdbad de grote slokken voor
hun rekening nemen. De technische systemen kunnen in de
komende maanden getest worden, terwijl de afwerking van
het enorme zwemcomplex verdergaat. De verouderde baden
Dousberg, Heer en Vijverdal wachten op de vervanger.

weer het strijdtoneel voor de wereldkampioenschappen
wielrennen. De organisatie van het sportfestijn is in handen
van enkele gemeenten langs de diverse parcoursen. Deze
hebben samen met culturele instellingen een uitgebreid
programma samengesteld. Het WK is zo negen dagen lang
voor een wereldwijd publiek een reclamebord voor een
andere strijd: de titel Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.
Op het Vrijthof vindt het concert plaats rondom de officiële
opening van het WK. Speciaal hiervoor componeerde
de Belg Luc Baiwir The Earth Symphony. Deze wordt
uitgevoerd door musici en koorleden van de conservatoria
van Luik, Aken en Maastricht, aangevuld met een kinderkoor
van de Limburgse Koorschool Cantarella, onder leiding van
dirigent Edouard Rasquin. De heren profs vertrekken vanaf
de Markt en honderdduizenden wielerliefhebbers zijn langs
het parcours getuigen van een spannende strijd die wordt
gewonnen door de Belg Philippe Gilbert.

GROTE PROJECTEN ZETTEN STAPJES De stad
wordt langdurig geconfronteerd met de realisatie van enkele
immense projecten. Vooral de aanleg van de A2-tunnel
heeft Maastricht een aantal jaren in de houdgreep. Dan is
het goed om te zien dat het werk vordert. Zo is nu bij het
Europaplein een eerste deel van het dak van de onderste
tunnelbuizen gestort. De tunnel is verdeeld in 108 moten
van elk 24 meter lang; deze moot 10 is hiermee het eerste
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MUSICA SACRA GEEFT IMPULSEN Naast de
Nederlandse première van Via Urbis van Kurt Bikkembergs
beleeft tijdens dit veelzijdige festival het omvangrijke
orgelwerk Cathédrales van componist Jean Lambrechts
de wereldpremière. Organist Marcel Verheggen speelt deze
Symphonie pour Grand Orgue in zeven delen in de Sint
Servaasbasiliek. Jean Lambrechts, wiens werken in vele
landen worden uitgevoerd, werd in 1936 in Tongeren geboren,
maar woont en werkt al vele jaren in Maastricht. Ook het
Jekerkwartier schenkt met JekerKlassiek aandacht aan het
thema Riten en Rituelen van Musica Sacra. Jonge talentvolle
musici van Conservatorium Maastricht vormen saxofoonkwartet A’Meuse en het Opus Duo voor piano en zang die
op straat en in cafés in deze binnenstadswijk optreden. Zij
omlijsten hun klassieke keuzes met tekst en uitleg over riten
en rituelen van verschillende culturen rond levensmomenten
als geboorte, huwelijk en dood.

September 2012

Trotse Carlo bij een deel van zijn Carlo

HISTORISCHE VONDST IN ENCI-GROEVE
Tijdens graafwerkzaamheden in de enorme groeve van de
ENCI is een fossiel van een mosasauriër gevonden. Het is
aan de opmerkzaamheid van graafmachinist Carlo Brauer te
danken dat paleontologen nu een flinke sprong in de lucht
en in de tijd terug kunnen maken. Het fossiel is gevonden in
een kalklaag die bijna 68 miljoen jaar oud is. Het gaat om
een zeereptiel uit de tijd van de dinosauriërs dat hier in de
Krijtzee leefde. De mosasaurus, waarvan veel te reconstrueren zal zijn, moet ongeveer dertien meter lang zijn geweest.
Uiteindelijk zal het fossiel geprepareerd terecht komen in
het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Daar krijgt
mosasaurus Bèr, die in 1998 werd gevonden, gezelschap
van een aanzienlijk oudere stamgenoot. De nieuwe vondst,
die naar de vinder Carlo wordt gedoopt, heeft een miljoen
jaar eerder geleefd en is volgens de deskundigen geen familie
van Prognathodon saturator mosasaurus Bèr.

September 2012

AZM HEEFT WERELDPRIMEUR MET IMPLANTAAT Voor het eerst zijn in het academisch ziekenhuis
Maastricht kunstevenwichtsorganen geïmplanteerd. Deze
zijn ontwikkeld in een samenwerking van specialisten van
het Universitair Medisch Centrum in Maastricht (UMC+)
onder leiding van prof. dr. Kingma en van de Hôpitaux
Universitaires de Genève onder leiding van prof. Guyot.
De twee geslaagde operaties zijn in het proefstadium een
eerste stap naar het herstel van de verstoorde functie van
de evenwichtsorganen. Het doel van dit implantaat is om
de bewegingen van het hoofd te registreren en om te zetten
in elektrische signalen die aan de evenwichtszenuw worden
doorgegeven. Deze zenuw zorgt voor balans en ruimtelijke
oriëntatie.
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4500 kledingstukken van Vief Köp en ‘t Reuzengilde verhuizen naar een MTB-hal

Serieuze repetitie bij ’t Mestreechs Volleks Tejater voor “Mie fien mamzèlke”
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Monumentendag Fort Sint Pieter

Twaalf ooievaars bezoeken het dak van de kerk in Wolder.
Wie had het over bevolkingskrimp?

OPEN MONUMENTENDAG Met het thema Groen

25 JAAR MAASTRICHT – RAMA Diverse Maastrichtse

van Toen staat dit jaar de relatie tussen het monument en
zijn directe omgeving centraal. Die doelstelling past perfect
bij Fort Sint Pieter op het moment dat de restauratie van deze
vesting uit 1701 is voltooid. Op de Monumentendag staat
deze historische buitenplaats met waarden voor cultuur en
natuur dan ook als een van de Maastrichtse publiekstrekkers
volop in de belangstelling. Voor het eerst is er met gemeenten
in de omgeving samengewerkt aan een regionaal programma.
Pieter van Vollenhoven is in de Landgoederenzone aanwezig
bij de manifestatie rond de landelijke start van de Open
Monumentendag.

instellingen en bedrijven zijn partners in de stichting
Stedenband Rama die zich inzet voor het Nicaraguaanse
dorp El Rama. Door deze stichting worden, ook met financiële
ondersteuning van de gemeente, al jaren projecten opgezet
voor de ontwikkeling van deze partnerstad in Midden-Amerika.
Van begin af aan zijn er scholen gebouwd en is er begeleiding
voor het basis- en beroepsonderwijs. Binnen het project Xo
kregen het onderwijspersoneel en de jeugd in El Rama
tientallen duurzame laptops waardoor ze een bibliotheek tot
hun beschikking hebben. Ook in de landbouwsector wordt
deskundigheid aangereikt: vijftig kleine boeren krijgen hulp
bij de verbetering van de cacaoproductie. Ter gelegenheid van
het jubileum is er een sponsordiner en serveren Maastrichtse
horecazaken een speciaal chocolaatje waarvan de opbrengst
naar El Rama gaat.

GROEVE DE SCHARK GEOPEND Na een grondige
restauratie heeft gouverneur Theo Bovens de mergelgroeve
De Schark geopend. Door de bouw van een nieuwe
mergelgang is een verbinding ontstaan vanuit de ENCIgroeve, zodat de monumenten in dit gebied nu ook door
het publiek kunnen worden bezocht. De plechtigheid werd
bijgewoond door officieren van het Joint Forces Command
en andere genodigden. Zij herdachten de honderden Amerikaanse soldaten die in deze groeve van de Broeders van de
Beyart in 1944 de kerstnacht vierden. Korte tijd daarna zijn
deze bevrijders ingezet aan het front in de Ardennen, waar
een groot aantal van hen is gesneuveld. In de groeve is nog
te zien waar zij hun naam op de muur hebben geschreven.

September 2012
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Duikers zijn tevergeefs op zoek naar de fiets van Tanja Groen, die in 1993 op mysterieuze wijze verdween op weg naar Gronsveld

Op de verkiezingsdag voor de Tweede Kamer worden in het stadhuis de stemmen geteld
39

September 2012

Massale belangstelling voor de hoofdrolspelers
Flikken Maastricht

WAT WAS ER NOG MEER
FLIKKENDAG Dat de politieserie Flikken Maastricht nog
steeds zeer populair is, blijkt bij deze derde intocht van de
hoofdrolspelers. Alle regionale hulp- en veiligheidsdiensten
zoals politie, brandweer, GGD en reddingsbrigade grijpen
deze gelegenheid aan om de tienduizenden bezoekers op
spectaculaire wijze te laten kennismaken met hun activiteiten.

KOOR SINT PIETER Tegen de verdrukking van
ontkerkelijking in heeft Sint Pieter in beide kerken twee
springlevende kerkkoren. Het zangkoor Sint Caecilia Sint
Pieter op de Berg viert zijn 170-jarig bestaan met een al vele
jaren stabiel aantal leden. Het koor zingt op deze feestdag de
Messa della Santissima Trinità, die dirigent Axel Janssen voor
dit jubileum componeerde. Tevens wordt er een nieuwe cd
gepresenteerd.

BEPPIE-LEGIOEN NAAR ROTTERDAM De bekende
Maastrichtse dialectzangeres Beppie Kraft staat vanaf haar
elfde jaar op het podium. Haar 55-jarig artiestenbestaan
viert zij met een optreden in de Rotterdamse Ahoy. Dat
zorgt niet alleen voor het vervoer van een volledig orkest
en attributen. Liefst twaalfduizend Limburgers, onder wie
ruim tweeduizend Maastrichtenaren, vormen een karavaan
van bussen om er een gigantisch feest van te maken.

September 2012

......en de show van de dienstverleners op Flikkendag

KERK SCHARN 75 JAAR De parochiekerk van de
H. Antonius van Padua werd in 1937 ingewijd door bisschop
Lemmens van Roermond. Dit wordt gevierd met een pontificale
hoogmis en een gezellig samenzijn in de tuin naast de kerk.
Ook verschijnt er een boek over de geschiedenis van de
parochie en de buurt, die als woonkern van de gemeente
Heer ontstond. Deze gemeente is in 1970 door Maastricht
geannexeerd. De kruiskerk is een ontwerp van de architecten
A. Swinkels en E. Schoenmaekers en bezit veertien eikenhouten
kruiswegstaties van Charles Vos.

EINDELIJK SLOOP AAN CABERGERWEG Wat
decennia lang een doorn in het oog was aan een van onze
toegangswegen, gaat nu tot het verleden behoren. De Cabergerweg is al die jaren ontsierd door de vervallen gebouwen die vroeger van Radium Resources en Vendex waren.
Sloop zat al in de planning in verband met het verleggen
van de aanlanding van de Noorderbrug. De sloop wordt nu
versneld uitgevoerd omdat in de panden een te hoge concentratie asbestdeeltjes is aangetroffen. Asbestsanering is
noodzakelijk om verdere gezondheidsrisico’s uit te sluiten
voor mensen die de oude fabriekspanden binnendringen.
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In alle buurten wapperen de vlaggen in het kader van Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018

Kunst en vliegwerk in Boschstraatkwartier
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Prins Willem Alexander op het Wereldcongres voor familie- en stamboekonderzoek

PRINS OP FAMILIECONGRES Kroonprins WillemAlexander woont de opening bij van het internationale Congres Genealogische en Heraldische Wetenschappen. Vijf
dagen zijn wereldwijd vele deskundigen en liefhebbers bijeen op het gebied van familiegeschiedenis en wapenkunde.
Er is een genealogische manifestatiedag, “Famillement”,
met lezingen, inloopspreekuren en een tentoonstelling.

ÉÉN MAASTRICHTSE ZETEL IN DE TWEEDE
KAMER Manon Fokke heeft bij de Kamerverkiezingen
een zetel in het parlement veroverd. Naast griffier van de
Universiteitsraad Maastricht is zij sinds 2007 voorzitter van
de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Zij is de enige die onze
stad vertegenwoordigt in de nieuwe Tweede Kamer.

DANS: WEL IN DE AANBIEDING, NIET IN DE
VERKOOP De Nederlandse Dansdagen komen er weer
aan. Om het Maastrichtse publiek hieraan te herinneren, treden danskunstenaars van Project Sally op in de etalage van
de Bijenkorf. De drie optredens van Stefan Ernst, Caroline
Ribbers en Ronald Wintjens tijdens de koopavond trekken
uiteraard veel bekijks.

September 2012
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Ook de jeugd trekt het Heuvelland in tijdens het WK Wielrennen

De eerste Nederlandse Hollisterwinkel wordt in de Entre Deux geopend, met sexy strandwachten voor de deur
43

September 2012

Joost van Luyken en Josiet Bisschops

In 1834 werd de Maastrichtse Spijker- en draadnagelfabriek
opgericht door Thomas Regout, een telg uit het geslacht van
Regout die Maastricht de industriële revolutie heeft gebracht.
Honderddertig jaar later werd een ingrijpende transformatie in
gang gezet naar plaatwerkproducten, die leidde tot de telescopische ladegeleiders waar Thomas Regout een wereldnaam
mee heeft opgebouwd. In 1999 is het bedrijf overgenomen
door Amerikaanse eigenaren, die nauwelijks investeerden in
het bedrijf. Het bedrijf stond op de rand van faillissement,
onder andere door de instorting van de kantorenmarkt, waar
TRI voornamelijk aan leverde. Als nieuwe directeur wist

Joost van Luyken in 2004 het bedrijf weer winstgevend te
maken door, u leest het goed, als eerste de prijzen te verhogen.
In 2005 heeft Joost van Luyken het bedrijf, samen met Leon
Moonen, overgenomen van de Amerikaanse eigenaren en is
hij gaan investeren in nieuwe producten, vakbekwaamheid
en andere segmenten. Anno 2013 bestaat de Regout Group
uit zes verschillende segmenten, waar Thomas Regout International (TRI) de opvolger is van de vroegere Nagelefebrik.
De geleiders worden wereldwijd toegepast in pinautomaten,
in de automotive, in kantoormeubilair en gereedschapkasten.
Er worden ook steeds nieuwe producten ontwikkeld, zoals

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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en hogere productiviteit. Zusterbedrijf Melamo in Helmond
heeft de beste bedrijfsopleider van Nederland in huis. Het
onderwijs staat bij alle bedrijven hoog in het vaandel met een
groot aantal stageplekken en een effectieve samenwerking met
opleidingsinstituten. Er zijn directielunches met medewerkers
en sessies die gaan over reductie van afval, samenwerking en
veiligheid. Zorgvuldig en toekomstgericht personeelsbeleid is
nodig als je bedenkt dat de gemiddelde leeftijd van de werknemers 49 jaar is en 25% van de werknemers ouder dan 55 jaar
is. De relatie met de stad wordt intensief onderhouden door
open dagen, deelname aan bedrijfscontacten met de gemeente
en andere sociale activiteiten.
de Balance Box, een gebalanceerde hoogteverstelling voor
schoolborden, wastafels, smart tv’s of smartboards. Er werken
bij TRI Maastricht momenteel 220 mensen. Naast de handelsfirma Thomas Regout voor de raamdecoraties zijn er nog andere
ondernemingen die onder de Regout Group vallen: Melamo
in Helmond voor de fijnmechanica, montage en lastechniek,
Melamo in Slowakije voor RVS lasconstructies en Drillmasters
in Maastricht voor het maken en slijpen van boren voor de
vliegtuigbouw. Via Anchis Technology is er een joint venture
met Intespring, een Delfts ingenieursbureau voor ontwerp van
bewegingstechniek.
Om TRI een winstgevende onderneming te laten blijven is
veel geïnvesteerd in productinnovatie, maar ook en vooral in
sociale innovatie, zijnde de verbetering van de bekwaamheid
van de eigen mensen en de gehele werkomgeving. Dat is
een specifieke taak voor HR-manager Josiet Bisschops die
het verandertraject begeleidt en al bijna zeven jaar werkzaam
is binnen het bedrijf. Het management team is begonnen met
een kleine revolutie, namelijk met het ombouwen van de
hiërarchische organisatie naar zelfsturende teams, die de
verantwoordelijkheid krijgen voor de kwaliteit, planning en
efficiency. Het levert een veilige, duurzame en interessante
werkomgeving op met meer werkplezier, lager ziekteverzuim
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Duurzaamheid is een item dat concreet wordt aangepakt. TRI
probeert het energieverbruik te minderen en het afval te
reguleren. Het personeel is uitgedaagd om honderd ton afval
per jaar te besparen en via een soort competitie wordt 10% van
de besparing besteed aan een goed doel.
De meeste producten van TRI worden gemaakt voor de export.
Nieuwe nichemarkten, zelfs in China, worden langzaam
ontsloten. De geleiderproducten vergen grote aanloopinvesteringen en specialistische kennis en iedere situatie vereist
maatwerk, zodat kopieergedrag moeilijk is en de volumemarkt overgelaten kan worden aan de Chinezen zelf.
TRI verwacht veel van de Balance Box, de toepassingen zijn
divers en vernieuwend. Een slim product dat toepasbaar is in
de automotive, de ouderen- of gehandicaptenzorg en ook voor
educatief gebruik. Het idee is door Delftse ondernemers (de
joint venture Anchis Technology) bedacht en gezamenlijk met
de eigen R&D afdeling verder ontwikkeld. Nieuwe producten zijn van groot belang omdat de bestaande geleiders
voor pinautomaten in een vervangingsmarkt terecht zijn
gekomen. Groeien naar de top is mogelijk door innovatie.
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Opening Nederlandse dansdagen
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Het viaduct A2 / A79 bij knooppunt Kruisdonk wordt via een ingenieuze operatie op zijn plaats gereden

HET VIADUCT RIJDT! Het A2-project omvat een nieuw
viaduct bij Kruisdonk, de aansluiting van de A2 en de A79.
Dit viaduct is gedurende een jaar gebouwd op een tijdelijke
bouwplaats op ruim vijftig meter van zijn definitieve plek.
Het gevaarte heeft een lengte van 120 meter, is 15 meter
breed en weegt 3,5 miljoen kilo. Om het viaduct te kunnen
verplaatsen staat het op speciale transporters met hydraulische
liften op in totaal 620 banden. Tijdens een gigantische operatie
wordt de kolos computergestuurd verhuisd met een snelheid
van twee meter per minuut. Speciaal voor deze gelegenheid
is er een ruimte gecreëerd waar vijfhonderd toeschouwers
getuige kunnen zijn van een staaltje van uiterste precisie
zoals dat in Nederland pas één keer was uitgevoerd.

zodat alle leeftijdsgroepen aan hun trekken komen, van
stijldansen tot breakdance en hiphop. Op alle niveaus nemen
cursisten deel aan wedstrijden en kampioenschappen en weten
daar menige prijs in de wacht te slepen als bijvoorbeeld small
groups, solo kids, masters of stars.

500 JAAR MADE IN MAASTRICHT Het Museum aan

altijd geweest: al vele tientallen jaren weet jong en oud de
dansschool aan de Brusselsestraat te vinden. En dat komt
omdat het instituut al drie generaties lang met de tijd meegaat,

het Vrijthof beschikt permanent al over een grote collectie kunst
en ambacht uit eigen stad. Deze is aanzienlijk uitgebreid voor
de expositie 500 jaar Made in Maastricht en geeft een overzicht
van wat kunstenaars en ondernemers in de laatste vijf eeuwen
hebben voortgebracht. Bij de industriële producten is er ruim
aandacht voor het aardewerk van Regout, Mosa en Sphinx,
glaswerk van de Kristalunie en Artifortmeubels. De stad
heeft ook een traditie in de wapenindustrie. Er zijn schilderijen
en houtsnijwerk aan de collectie toegevoegd. Geheel in stijl
is de opening van de expositie. De gasten worden verrast met
een historisch diner: de recepten van de vijf gerechten gaan
terug tot in de zestiende eeuw.
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DANS- EN PARTYCENTRUM BERNAARDS 65
JAAR JONG Voor de Maastrichtse danslustige is ze er

Dansende boksers en boksende dansers
op de Nederlandse Dansdagen

Duikers gaan op zoek naar restanten
van een houten Romeinse brug

DANSDAGEN Een weekend lang presenteert de Nederlandse

en publicaties van onze universiteit. Eenzelfde beeld biedt de
beoordeling van Zuyd Hogeschool met een eerste prijs van de
tevreden studenten.Vooral Europese en andere internationale
opleidingsprogramma´s van de Universiteit Maastricht
trekken veel buitenlandse studenten aan.

danswereld zich in de Maastrichtse theaters en in de openbare
ruimte. Het toonaangevende festival toont een grote verscheidenheid van klassieke en hedendaagse dans. Rond het
thema zijn er bovendien debatten, exposities, masterclasses
en films. De Zwanen voor het afgelopen jaar, prestigieuze
Nederlandse dansprijzen, worden uitgereikt tijdens het feest
van de Nederlandse Dans: voor de meest indrukwekkende
dansproductie aan gezelschap Emio Greco PC en voor zijn
formidabele dansprestatie aan Matthew Golding van Het
Nationale Ballet. Jong choreografietalent Alida Dors ontvangt
de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht. Vanuit
de Dansdagen ontstaat internationale samenwerking tussen
choreografen en worden initiatieven ontwikkeld voor de
jeugdige dansers.

HET IS GOED STUDEREN IN ONZE STAD Elsevier
heeft de scores gepubliceerd die studenten en docenten aan
hun Nederlandse opleidingen toekennen. Met de resultaten
mogen de Maastrichtse universiteit en Zuyd Hogeschool best
voor de dag komen. Van de specialistische universiteiten
bezet Universiteit Maastricht de eerste plaats op het gebied
van de waardering van de studenten. Criteria zijn daarbij onder
meer de kwaliteit van onderwijs en docenten, organisatie
en communicatie. Ook onder de hoogleraren en universitair
hoofddocenten heerst grote tevredenheid over de programma’s

Oktober 2012

MAASTRICHT AL VROEG BRUGGENSTAD Duikers hebben onder supervisie van stadsarcheoloog Gilbert
Soeters tussen de Servaasbrug en de Hoge Brug restanten
gevonden van een houten Romeinse brug. Deze wordt gedateerd
op ongeveer 60 na Christus. De stukken liggen verspreid
op de bodem van de Maas. Uit eerdere onderzoeken was al
duidelijk geworden dat hier na elkaar verschillende bruggen
uit de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben gelegen.
Maastricht lag aan de Via Belgica, de Romeinse heerbaan van
Bavay naar Keulen, waarvoor hier een oversteek noodzakelijk
was. De duikactie moet inzicht geven in de staat van de
historische brugrestanten om ze te beschermen tegen verdere
destructie.
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Oktobergala voor het goede doel: zij zijn er helemaal klaar voor

OKTOBERGALA VOOR GOEDE DOELEN Het is

EIGEN WIJN IS GOUD WAARD Onder de titel

een loffelijk initiatief: al sinds 1997 wordt onder toezicht
van de Stichting Ronde Tafel 174 op de eerste zaterdag van
oktober een gala-avond gehouden voor goede doelen. De
avond begint met een diner voor honderden VIP-gasten
die daarna aansluiten bij de honderden andere gasten voor
een festiviteit in de Bonbonnière. Zij worden getrakteerd
op vele optredens, met als hoofdact de Great Pianos. De
opbrengst van dit jaar is voor de Stichting Semmy, die het
onderzoek naar de zeldzame hersenstamkanker steunt. Dit
onderzoek moet leiden tot het verlengen van de levensverwachting van kinderen als Semmy en het vergroten van de
overlevingskans.

Château Maestricht presenteert de stad zich als gastronomische
hoofdstad met wijnen en streekproducten uit de Euregio.
Een immens paviljoen op het Vrijthof is een en al proeverij;
in het Theater, het Museum en de Hoofdwacht zijn presentaties en workshops. Op het vierdaagse culinaire festijn is
het overduidelijk dat dit gebied de belangrijkste wijnregio
van Nederland is met tientallen wijndomeinen en wijngaarden.
Mathieu Hulst van Wijngaard Apostelhoeve verovert de eerste,
tweede en derde plaats bij de Prix du Château Maestricht
voor de Beste Limburgse Wijn. Uiteraard ontbreken ook
zoervleis, preskop en regionale kaassoorten niet in deze
sfeervolle ambiance.Enkele duizenden weten de wijnen van
de klassieke druivensoorten zeer te waarderen. De Nacht
van GaultMillau sluit het evenement af met de presentatie
van de restaurantgids en de uitreiking van vakprijzen. De
Smily, de nieuwe Award, is voor Robin Berben van Café Sjiek.
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Burgemeester Hoes deelt trots
het Bidbook Culturele Hoofdstad uit

Uit het lichtspel bij de presentatie blijkt
dat Maastricht de sleutel tot Europa heeft

NU OFFICIEEL KANDIDAAT CULTURELE HOOFDSTAD Maastricht heeft zich nu officieel kandidaat gesteld

het streven om Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 te
worden. Voor het toerisme komt de stad nadrukkelijker op
de Chinese kaart te staan. Voor de Universiteit Maastricht,
Zuyd Hogeschool en Maastricht School of Management
kan de samenwerking op termijn leiden tot uitbreiding van
het aantal studenten, uitwisselingen of lesprogramma’s.
Wellicht zullen ook de handel en het bedrijfsleven kunnen
profiteren van deze nieuwe stedenband.

voor de status van Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
Deze sollicitatie is gemotiveerd en uitgewerkt in het bidbook
voor de Europese Commissie die de keuze uiteindelijk bepaalt.
Door de samenwerking met Aken, de Zuid-Limburgse en
Belgische steden in de regio betreft het een Europees getint
bod van een gebied dat een proeftuin kan zijn voor de toekomst
waarin nieuwe verbindingen tot stand komen tussen mensen
en instellingen over de grenzen heen. Het plan bevat vele
research- en participatieprojecten. Een van de thema’s is de
bestrijding van jeugdwerkloosheid in de Euregio door meer
samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De feestelijke presentatie van het bidbook is omlijst
met het lichtspektakel De Begeerde Bruid. De stenen van
het stadhuis laten als projectiewand Maastricht in Europa
en Europa in Maastricht tot leven komen, zowel in het
verleden als in de toekomst.

MAASTRICHT OP DE CHINESE TOER De stad
heeft een partnership afgesloten met de Chinese stad Chengdu.
Een grote delegatie van de gemeente en plaatselijke instellingen onder leiding van burgemeester Onno Hoes wordt
daarvoor officieel ontvangen in deze miljoenenstad. Het
uitbouwen van deze eerste contacten biedt voor Maastricht
perspectieven op het culturele vlak, ook in het kader van
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HET MAASTRICHT VAN DINGEMANS Ruim vijftig
jaar na zijn overlijden staat het werk van architect Frans
Dingemans (1905 – 1961) opnieuw in de belangstelling.
Rond het verschijnen van een boek bezoeken belangstellenden
de wijken en gebouwen die hij ontwierp. Als directeur bij
de Dienst Stadsontwikkeling en als gemeentearchitect heeft
hij het gezicht van de naoorlogse uitbreidingen bepaald.
Als antwoord op de woningnood ontwierp Dingemans het
tuindorp Trichterveld en kwamen nieuwbouwgebieden als
Wittevrouwenveld en Heugemerveld tot stand. Onder zijn
leiding verschenen tussen grote groene ruimten de woonwijken
Caberg, Malpertuis en Pottenberg. Ook de Gemeenteflat
langs de A2-traverse, zwembad Jekerdal en de Ravelijn zijn
ontwerpen van deze grote bouwmeester, die zo in grote delen
van het huidige Maastricht nog voortleeft in zijn werk.
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Gouverneur Bovens ontvangt de dvd “Mestreechs Zilver”

ONDERSCHEIDING BIJ AFSCHEID GUUS
BEUMER Met een drukbezochte plechtigheid neemt

THE MAASTRICHT INTERNATIONAL POETRY
NIGHTS In 1994 werd de wandelstok van de overleden

Guus Beumer afscheid als directeur van Marres Centrum
voor Contemporaine Cultuur en NAi Maastricht-Bureau
Europa. Hierbij ontvangt hij uit handen van burgemeester
Onno Hoes het Teken van Verdienste van de stad Maastricht.
De gemeente prijst Beumer als veel gevraagd spreker, een
kundig essayist en iemand die zeer begaan is met een sociale
agenda in de wereld van beeldende kunst, vormgeving en
architectuur. Hij heeft vele verdiensten voor de stedelijke
en landelijke kunst en cultuur. Guus Beumer (1955) was
sinds 2005 directeur bij kunstcentrum Marres, dat hij met
een nieuw programma internationale reputatie bezorgde.
Ook bij NAi Maastricht-Bureau Europa was hij succesvol
door zijn originele aanpak.

dichter Hans Berghuis geschonken aan Hans van den
Waarsenburg. Tijdens het Maastrichtse poëzieweekend
wordt de HansBerghuisstok steeds doorgegeven als literaire
prijs met daaraan verbonden een geldbedrag. Dit jaar is de
eer en de prijs toegekend aan Hans Tentije (1944) die zijn
werk al eerder beloond zag met onder meer de Gorter- en de
Guido Gezelleprijs. Er zijn ongeveer 130 dichters en liefhebbers aanwezig op dit internationale poëzie-evenement.
Hans van den Waarsenburg neemt bij deze editie afscheid
als voorzitter van The Maastricht International Poetry
Nights, waartoe hij ooit het initiatief nam.
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“Hoe krijg ik die in dat blikje?”.

WAT WAS ER NOG MEER
ANDRÉ RIEU IN DE PRIJZEN De Classic BRIT
Award van de British Phonographic Industry is dit jaar weer
toegekend aan André Rieu met zijn Johann Strauss Orkest.
De prijs voor Album van het Jaar is in de Royal Albert Hall
in Londen uitgereikt voor het klassieke album And the
waltz goes on.

PRIJS VOOR KUNSTENARES De Maastrichtse

KOLOSSALE VIS Op de markt trekt een vishandelaar
veel bekijks met een tonijn met de respectabele lengte van
1.83 m. en een gewicht van 56.5 kg. De vis, die was gevangen
bij de Malediven, gaat in zijn geheel naar een restaurant in
de stad. Een flinke amuse!
AUTOCOUREUR MAAKT FURORE Het 21-jarige
Maastrichtse racetalent Robin Frijns is wereldkampioen
geworden in de Formule Renault 3,5 liter klasse. Als volgende
stap in zijn bliksemcarrière gaat hij testritten rijden voor het
Formule 1 team van Red Bull, een topteam met grote namen
als Vettel en Webber.

schilderes Keetje Mans heeft de Koninklijke Prijs voor
Vrije Schilderkunst gewonnen. Deze aanmoedigingsprijs
voor jong talent ontving zij uit handen van de koningin, die
daarna in het paleis de expositie opende over het werk van
de prijswinnaars. In haar schilderijen toont Keetje Mans in
nostalgische scenes een combinatie van haar jeugdherinneringen op Curaçao met het leven in Nederland.

LAURA STAAT HAAR MANNETJE De 23-jarige
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Laura Hondorp uit onze stad is in Londen Europees kampioen
Braziliaans Jiu-Jitsu geworden. Door deze prestatie promoveert
ze naar de paarse band. Ook bij de Londen Open veroverde
zij de titel. Een volgend doel is het wereldkampioenschap in
mei in de Verenigde Staten.

De zestienjarige Jennifer Romen is wereldkampioene Hiphop geworden en wordt gehuldigd door wethouder Jacques Costongs

Opening Château Maestricht
53

Oktober 2012

Huldiging MVV na behalen periodetitel

MVV PERIODEKAMPIOEN Met zes overwinningen en
twee gelijke spelen sluit MVV de eerste periode van deze
competitie ongeslagen af en verovert daarmee de periodetitel.
Een ongekende prestatie van de mannen van trainer René
Trost, die hiermee al verzekerd zijn van deelname aan de
nacompetitie.

STITZINGER NEDERLANDS KAMPIOEN Door als eerste
Nederlander te eindigen op de marathon van Eindhoven
wordt onze 31-jarige stadgenoot Patrick Stitzinger nationaal
kampioen marathon. Hij loopt de afstand in 2 uur, 16 minuten
en 50 seconden, waarbij de wind een goede tijd verhindert.
Maastrichtenaar Jo Schoonbroodt wordt landskampioen bij
de mannen boven de zestig jaar in 2 uur, 49 minuten en 34
seconden.
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25 JAAR TANGO MAASTRICHT Met het festival
Bailamos el Tango Aniversario opent de Stichting Tango
Maastricht het feest rond haar zilveren jubileum. Met danscursussen en manifestaties zet deze Maastrichtse dansschool
de Argentijnse tango en cultuur in de schijnwerpers.
KUNST OP STRAAT Stichting Viewmaster presenteert de
bewoner en bezoeker van het Boschstraatgebied prachtige
video- en geluidskunst vanuit meest leegstaande winkels,
kantoren en woningen. Onder de titel Paraphrasing Babel
schetsen ervaren kunstenaars en jonge talenten de onbeperkte
expressiemogelijkheden van taal en communicatie.
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Fijn gezelschap bij onze Maastrichtse Fair Lady

De jubilarissen van fanfare Sint Servatius Biesland
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in 1959 overgenomen door de Vereenigde Glasfabrieken te
Schiedam, nadat dit bedrijf eerder al de Glasfabriek Leerdam
had overgenomen. In 1966 werd de productie van kristalglas
gedeeltelijk van Leerdam naar Maastricht verplaatst. In
1977 echter werd de productie van kristalglas in Maastricht
gestaakt. In 1995 werden de Vereenigde Glasfabrieken op
hun beurt overgenomen door het Franse concern BoussoisSouchon-Neuvesel (BSN) en de naam werd veranderd in
BSN Glasspack. Vanaf 2004 is het bedrijf eigendom van
O-I (Owens-Illinois), een toonaangevende wereldspeler op
het gebied van glasverpakkingen, met 79 vestigingen in 21
landen (waarvan 39 in Europa en 3 in Nederland) en een
omzet van meer dan 7 miljard dollar.

De geschiedenis van glas en kristal maken is al eeuwen
verbonden met Maastricht. De Kristalunie ontstond in 1925
door de samenvoeging van twee oorspronkelijke Maastrichtse
glasfabrieken: de Sphinx glasfabriek, welke al vanaf 1834
onderdeel was van het industrieel conglomeraat van Petrus
Regout (later Koninklijke Sphinx geheten) en de Stella
glasfabriek, die in 1902 door Louis Regout was opgezet als
onderdeel van Mosa (later Koninklijke Mosa). Na de fusie
werd het terrein van Stella aan de Nieuweweg in de wijk
Wyckerpoort de locatie van de fusie-onderneming, waar
de fabriek nog steeds is gevestigd. De Kristalunie werd
Jaarboek Maastricht 2012-2013

Glas wordt gemaakt uit de natuurlijke grondstoffen zand,
soda en kalk, tegenwoordig veel gecombineerd met glasscherven. In Maastricht heeft O-I zich gespecialiseerd in
glasverpakking voor voedingsmiddelen. De kans is groot
dat bij de glasverpakking van topmerken voor conserven,
specerijen en broodbeleg de glasverpakking uit Maastricht
komt. De productie van voedselveilige glasverpakking vereist
specifiek hoogopgeleid vakmanschap, een nauwgezette
kwaliteitscontrole en voortdurende innovatie om de hoogste
standaard te kunnen garanderen. Dat betekent permanente
educatie via veelal ‘training on the job’, bijscholing en peergroepen. Geen wonder dat werken bij O-I de mensen goed
bevalt en er dus weinig verloop in het personeelsbestand is.
In Maastricht werken circa 330 mensen en zij produceren
meer dan 2 miljoen eenheden glas per dag. Hans de Heus is
Human Resource manager van alle drie de Nederlandse O-I
vestigingen, waaronder die in Maastricht. Hij is al 27 jaar bij
de glasfabriek en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid
in al zijn facetten. Door de platte organisatie in Nederland is
veel verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie
gelegd en dat vraagt voortdurende alertheid voor het leervermogen, de kwaliteitsprocessen en het vakmanschap.
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Hans de Heus en Marti Jacobs

Marti Jacobs is 25 jaar geleden begonnen als trainee en in de
loop der jaren doorgegroeid naar de functie van Plant
Superintendent van de vestiging Maastricht. Hij legt uit
dat tegenwoordig uit milieuoverwegingen een zo hoog
mogelijk percentage glasscherven wordt gebruikt tijdens
het productieproces. Via diverse glasrecyclingbedrijven, die
gebruikt glas inzamelen en sorteren, worden de scherven
aangeleverd in Maastricht.

De klanten van O-I Maastricht liggen in een straal van
maximaal zo’n 300 km. Logistiek is de vestiging Maastricht
een druk kruispunt van vervoersstromen. Omdat het bedrijfsterrein ingeklemd is tussen het spoor, de regionale werkplaats
van de NS en het Noorderbrugtracé, zijn er dagelijks vele
vrachtwagens nodig om de grondstoffen aan te voeren en de
glasverpakkingen af te voeren. Voor het mobiliteitsconcept
van de stad is dat nogal relevant.

Hans de Heus legt uit dat O-I wereldwijd, maar ook specifiek
in Maastricht duurzaamheid hoog in het vaandel heeft
staan. Dat uit zich op het vlak van energiebeperking (de
fabriek verbruikt in een uur evenveel energie als een
huishouden in een jaar) en de CO2-uitstoot, maar ook en
vooral op het gebied van veiligheid van de mensen in de
fabriek.

Uitbreiding is dus niet mogelijk maar O-I past zich wel aan
de veranderende situatie op de markt aan. Medio 2013 heeft
O-I geïnvesteerd in een hele grote machine speciaal voor
het vervaardigen van glasverpakkingen voor specerijen.
Van een marktleider in Nederland mag dat ook verwacht
worden. Zo blijft de vestiging Maastricht ook in de toekomst
een gezond bedrijf, waar de mensen interessant werk vinden.
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Ondertekening convenant VVV en stadsbestuur
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Jan Janssen ontvangt de stedelijke onderscheiding “de Trichter” uit handen van burgemeester Onno Hoes

OFFICIEEL AFSCHEID VAN JAN JANSSEN Jan
Janssen neemt officieel afscheid als otoriteitentoeker en
sirremoniemeister van De Tempeleers. Het afscheid vindt plaats
tijdens de jaarvergadering van de Stadsvastelaovendsvereniging
in theater La Bonbonnière. Jan Janssen draagt het stokje na
15 jaar over aan Norbert Frijns. Bij gelegenheid van zijn
afscheid ontvangt Jan Janssen uit handen van burgemeester
Onno Hoes de stedelijke onderscheiding De Trichter.

school rond drie uur ‘s middags zowat leeg, maar moeten
leerlingen wel ‘s avonds huiswerk maken.” Het plan betekent
niet dat leerlingen per definitie meer lesuren krijgen.

HOGE HOTELSCHOOL UIT PROJECT HOOLHOES De hotelschool ziet af van deelname in het heront-

Onderwijsstichting LVO Maastricht streeft ernaar dat de
leerlingen een programma van 8 tot 17 uur gaan volgen.
‘s Avonds voor school werken is dan verleden tijd. Dat blijkt
uit een nieuw onderwijsmodel dat LVO Maastricht vanaf
schooljaar 2015-2016 wil invoeren op alle middelbare scholen
in de stad. Binnen dit plan volgen de leerlingen een programma
van 8 tot 17 uur, waarin naast huiswerkbegeleiding ook sport
is opgenomen. De directie van LVO Maastricht beoogt met
het nieuwe programma de tijd beter te benutten. “Nu is de

wikkelingsproject Hoolhoes op de grens van Limmel en Nazareth. De hotelschool, gevestigd op het terrein van kasteel
Bethlehem, zou zeventig studentenappartementen afnemen in
het project. Het project Hoolhoes omvat naast een winkel- en
gezondheidscentrum ook een school en woningen. Over
de reden van het afhaken van de hotelschool bestaat nog
onduidelijkheid. Volgens de gemeente staat het masterplan
zelf niet ter discussie en gaat de voorgenomen gebiedsontwikkeling gewoon door. Dit omvat onder meer de aanleg
van een spoorviaduct tussen Limmel en Nazareth en het
ondergronds brengen van de hoogspanningkabels bij het
spoor. Voor de uit het project geschrapte studentenwoningen
zal wel een alternatief gevonden moeten worden.
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NIEUW ONDERWIJS: SCHOOL VAN 8 TOT 17

Radlers Hop Hop Baijke nemen nieuw lied op

De Mestreechter Clochards verschijnen
voor het Wiecker Tribbenaol.

COMMOTIE ROND NIEUW CARNAVALSEVENEMENT SJUDDELE OPPE VRIETHOF

op de aanvraag door ambtenaren van de gemeente positief
is gereageerd, waarbij wel is gezegd dat officieel vergunning
aangevraagd moet worden. Verantwoordelijk wethouder
John Aarts laat weten dat deze aanvraag op zich ambtelijk
kan worden afgehandeld omdat het evenement minder
dan de helft van het Vrijthof inneemt en daarom buiten de
zestigdagennorm valt. Echter vanwege de ontstane commotie
wil het stadsbestuur er ook zelf naar kijken.

Organisatoren van de Vastelaoftrap oppe Vriethof op zaterdag
voor carnaval dienen een aanvraag in voor het organiseren
van nog een nieuw carnavalsevenement op het Vrijthof op
vrijdag voor carnaval. Het nieuwe evenement, Sjuddele oppe
Vriethof, is vooral bedoeld voor de jeugd. De gemeente lijkt van
zins een vergunning af te geven voor het nieuwe evenement.
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Maastricht Heuvelland,
is van mening dat het nieuwe carnavalsevenement op de vrijdag
voor carnaval niets toevoegt aan carnaval. Genoeg is genoeg.
Tevens wordt gewezen op het alcoholgebruik onder jongeren
en op het toezicht hierop dat binnen de horecabedrijven beter
beheersbaar is dan bij een openluchtevenement. En er zijn
meer kritische geluiden te horen in de stad. Mensen zeggen
er moeite mee te hebben dat de grenzen van carnaval, van
oorsprong een driedaags volksfeest, alsmaar verder worden
opgerekt. Vastelaovend begint te lijken op een citroen die
tot de laatste druppel moet worden uitgeperst. Het volksfeest
geraakt in de wurggreep van de biertap. De PvdA laat
weten het nieuwe carnavalsevenement niet te zien zitten
omdat de zestigdagennorm voor het Vrijthof voor 2013 al
wordt gehaald. De fractie van de Senioren Partij spreekt zich
eveneens uit tegen het uitbreiden van de carnavalsactiviteiten
met Sjuddele oppe Vriethof omdat vier dagen carnaval
meer dan genoeg is temeer daar het officiële feest drie
dagen omvat. De organisatoren van het festijn zeggen dat
November 2012

MAASTRICHT DOOR NAAR TWEEDE RONDE
CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA 2018
De jury, die in het najaar één stad voordraagt aan minister
Jet Bussemaker van Cultuur, maakt de lijst bekend van steden
die doorgaan naar de tweede ronde Culturele Hoofdstad
van Europa 2018. Op deze lijst prijkt Maastricht samen met
Leeuwarden en Eindhoven. Maastricht en de Euregio zetten
in het gepresenteerde bidbook in op de jongere generatie in
de Euregio, die is geboren in het jaar 1992, het jaar van het
Verdrag van Maastricht. Deze generatie neemt het voortouw
bij het samenstellen van het programma mocht Maastricht
als uiteindelijke winnaar naar voren komen uit de eindstrijd.
De minister stuurt in het najaar van 2013 haar advies voor
een kandidaat naar Brussel, waarbij ze zich baseert op de
voordracht van de jury. In het voorjaar van 2014 wijzen de
Europese ministers van Cultuur de winnaar aan.
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Ecologische bus

Bizz experience Iceman

WINKELCENTRUM MOSAE FORUM BEVECHT
DRUGSRUNNERS De ondernemers in winkelcentrum

vanuit de buurt om de kinderboerderij Daalhoeve te laten
bestaan gehonoreerd, waarmee ook de ontmoetingsfunctie
voor de buurt op deze plek behouden blijft. Daarnaast
vervult de boerderij een belangrijke educatieve functie, die
de stichting en de gemeente niet verloren willen laten gaan.

Mosae Forum willen met de pet rondgaan om een beveiligingsbureau in te kunnen huren in de strijd tegen de drugsoverlast,
die naar hun zeggen de spuigaten uitloopt sinds de invoering
van de wietpas. De politie zegt dat de drugsoverlast niet is
toegenomen, maar meer opvalt doordat er minder drugstoeristen
naar de stad komen.

ZWERFKEIEN A2 NAAR NATUURTUINEN Natuurtuinen Jekerdal krijgen zwerfkeien van Avenue2. De keien,
waarvan sommige een gewicht van rond de twee ton hebben,
zijn tevoorschijn gekomen bij de werkzaamheden van de
A2-tunnel. De zwerfkeien zijn rond de drie miljoen jaar oud
en komen oorspronkelijk uit België en Frankrijk. Ze zijn in
de afgelopen honderdduizend jaar ooit meegesleurd door de
Maas toen die nog een woeste wilde stroming was.

BUURT NEEMT KINDERBOERDERIJ DAALHOEVE OVER Een dertigtal bewoners uit de wijken Belfort
en Daalhof neemt per direct via Stichting boerderij Daalhoeve
het beheer van kinderboerderij Daalhoeve over van de huidige
exploitant Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME).
De kinderboerderij dreigde gesloten te worden vanwege een
door de gemeente aan CNME opgelegde bezuiniging. Tijdens
de eerste vier jaar draagt de gemeente financieel bij om de
stichting een gezonde start te laten maken. Zo wordt de wens
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EXPOSITIE TWEEHONDERD JAAR ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG In het Historisch
Centrum Limburg in de Sint Pieterstraat vindt van 1 november
tot en met 31 december de expositie plaats De Tongersepoort
oet. Tweehonderd jaar Algemene Begraafplaats. De tentoonstelling geeft een beeld van het ontstaan en de groei van de
algemene begraafplaats aan de Tongerseweg alsmede van de
gebruiken en rituelen rondom dood, herdenken en crematie.

BOETESYSTEEM VOOR SCHOLEN OM VERZUIM
TERUG TE DRINGEN TOP Er komt een boetesysteem
voor scholen die zich niet houden aan de registratie- en
meldingsafspraken voor schoolverzuim. De gemeente,
omliggende gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs
tekenen een samenwerkingsovereenkomst om schoolverzuim
en -uitval van leerlingen van 5 tot 18 jaar terug te dringen.
Scholen die zich niet aan de aanwezigheidsprotocollen
houden, kunnen een boete krijgen van 1000 euro per
overtreding met een maximum van 100.000 euro.
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Sinterklaas bij zijn vertrek voor een rijtoer door de stad

Heropening van de Brusselsestraat door de wethouders
John Aarts en Albert Nuss bij café De Poort

SINTERKLAAS KOMT AAN Sinterklaas komt per boot

HEROPENING BRUSSELSESTRAAT Na een gron-

aan bij rederij Stiphout waar de Sint wordt verwelkomd door
burgemeester Onno Hoes. Van daaruit vertrekt de goedheilig
man met zijn Pieten voor een tocht door de stad. Voor de
kinderen is de intocht van Sinterklaas weer het hoogtepunt
van het jaar. Ze zwaaien en zingen dat het een lieve lust is.
Helaas wordt voor een groot aantal toeschouwers de stemming
bedorven omdat zij getuige zijn van een ongeval waarbij een
zesjarig meisje met haar been bekneld raakt tussen het muurtje
van de St. Servaasbrug waar ze op zit en het beweegbare deel
van de brug. Het meisje loopt zware verwondingen aan haar
been op.

dige opknapbeurt vindt de feestelijke heropening van de
Brusselsestraat plaats door de wethouders John Aarts en
Albert Nuss. Ondernemers en bewoners van de Brusselsestraat
vieren met een feestelijke borrel bij café de Poort dat hun
straat, een van de belangrijkste aanloopstraten naar het centrum,
na maandenlange herstelwerkzaamheden eindelijk weer in
gebruik is.

WOONPUNT OPENT ZES LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN IN NAZARETH Woningcorporatie Woonpunt opent zes zogeheten levensloopbestendige patiowoningen in de wijk Nazareth. De
badkamer en slaapkamer zijn op de begane grond, waardoor
bewoners in de huizen kunnen blijven wonen als hun
levensomstandigheden veranderen. De bouw van de zes
patiowoningen is onderdeel van het wijkontwikkelingsplan Limmel/Nazareth. Dit plan bevat een breed scala van
maatregelen op sociaal en ruimtelijk gebied, waarmee de
buurten Limmel en Nazareth tot 2020 worden vernieuwd.
Bij de uitvoering van het plan wordt samengewerkt door de
gemeente, corporaties en buurtplatforms.
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EREPENNING VOOR BURGEMEESTER ONNO
HOES Het Corps Consulaire à Maestricht reikt tijdens een
studiedag van de consuls zijn erepenning uit aan burgemeester
Onno Hoes. De burgemeester ontvangt de onderscheiding
vanwege zijn activiteiten in Euregionaal verband, de initiatieven rond de kandidatuur van Maastricht en de Euregio
als kandidaat Culturele Hoofdstad 2018 en vanwege zijn
stimulerende rol rond de consulaire activiteiten.

RAAD SCHRIKT VAN KOSTEN VOOR NIEUWE
MUZIEKGIETERIJ Een eventuele verhuizing van poppodium De Muziekgieterij naar het Sphinx-terrein kost,
afhankelijk van de locatie, 8 of 10 miljoen euro. Meest
reële opties zijn volgens B&W het Brikkegebouw (kosten 8
miljoen euro) en Kop van Sphinx (kosten 10 miljoen euro).
Diverse politieke partijen in de gemeenteraad schrikken van
de hoge kosten en reageren zeer terughoudend.
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Nog nooit was het zo druk bij de opening van het carnavalsseizoen

NOOIT EERDER ZO VROEG ZO DRUK BIJ
START ELFDE VAAN DE ELFDE Met het zingen van
het Limburgs volkslied start op zondag 11 november om
11 over 11 de 13e editie van de11devande11de en daarmee
van het Limburgse carnavalsseizoen. Nooit eerder is het zo
vroeg zo druk bij de opening van het feest dat sinds 2000
door de Sjeng Kraft Kompenei wordt georganiseerd. Het
zonnige weer en de vrije zondag dragen er zeker toe bij dat
het feestterrein op het Vrijthof al om 10 uur ’s ochtends vol
staat met carnavalsvierders uit de hele provincie. Het is de
drukste editie ooit van de11devande11de. In totaal bezoeken
36.000 mensen het carnavalsevenement op het Vrijthof. Onder
de feestvierders, die onder andere Fabrizio en Beppie zien
optreden, bevinden zich opvallend veel jongeren, wat duidelijk
te maken heeft met het feit dat de11devande11de deze keer
op een zondag valt en de scholen dus gesloten zijn. Het
stadsbestuur laat bij monde van burgemeester Onno Hoes
weten terug te kijken op een zeer geslaagd feest ook omdat
qua openbare orde en veiligheid alles zeer goed verlopen is.
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VIERING VIJFTIG JAAR CONSERVATORIUM
MAASTRICHT MET EUREGIONAAL KAMERFESTIVAL Conservatorium Maastricht bestaat vijftig jaar en
dat wordt gevierd. Eén van de hoogtepunten is het Euregionaal
Kamerfestival, waarbij de zeven beste kamerensembles uit
Maastricht, Aken en Luik via een roulatiesysteem concerten
geven op vier locaties in de stad: Museum aan het Vrijthof,
Ursulinenkapel, Sint Servaasklooster en Intro in situ.

POEZIE VAN FRANS BUDE OP DE GEVEL VAN
COIFFEUR CRAFT De dialectvereniging Veldeke viert
haar 85-jarig bestaan met het aanbrengen van een reeks
gevelgedichten in een aantal Limburgse steden. Maastricht
heeft de primeur. Op twee blinde ramen in de noordelijke
gevel van het pand aan het Onze Lieve Vrouweplein waarin
Coiffeur Craft is gevestigd, wordt een typisch gedicht van de
lokale poëet Frans Budé aangebracht. Het gedicht, uiteraard
in het Maastrichtse dialect, is door de taalcommissie van
Veldeke getoetst aan de Veldeke spellingregels.
November 2012

Vertegenwoordigers van de goede doelen van het Preuvenemint
ontvangen ieder een cheque

Presentatie kinderboek “Gemaskerd naar het bal”
in Museum aan het Vrijthof

PREUVENEMINT: STRUYSKOMMITEE SCHENKT
RUIM EEN TON AAN GOEDE DOELEN Het

zal te zijner tijd worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
De verwerving van subsidies en overige bijdragen van
derden maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek.

Struyskommitee verdeelt de opbrengst van het Preuvenemint
2012: 34 stichtingen, verenigingen en organisaties ontvangen
samen welgeteld 108.300,47 euro. Het grootste bedrag, bijna
32.000 euro, gaat naar de verenigingen die de buffetten
bemand hebben tijdens het evenement.

ONDERZOEK NAAR EXTRA IMPULS VOOR BEDRIJVENTERREIN BEATRIXHAVEN Gemeente en

MUSEUM PRESENTEERT KINDERBOEK DAT
SPEELT IN HET MAASTRICHT VAN 1784 Museum
aan het Vrijthof lanceert het kinderboek Gemaskerd naar
het bal. Sophie von Wildegg, hoofdpersoon in het kinderboek,
heeft echt bestaan en woonde in Zwitserland. In 1784 logeert zij
enkele maanden bij haar oudoom en oudtante in Maastricht.
In haar dagboek bericht zij uitvoerig over haar verblijf in
deze stad. Het kinderboek is gebaseerd op het dagboek van
Sophie. Het boek geeft een kijkje in het Maastrichtse leven
op stand in de 18e eeuw.

de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) gaan samen de mogelijkheden on- derzoeken
om een haalbaar herstructureringsplan voor het bedrijventerrein Beatrixhaven op te stellen om daarmee een extra
impuls aan dit terrein te kunnen geven. Deelprojecten
binnen het onderzoek zijn de herontwikkeling van het middengebied voor zware bedrijvigheid, de ontwikkeling van een
trimodaal (water, weg, spoor) overslagcentrum en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en private gebieden
langs de Punterweg. Doel is het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken en een optimale vestigingslocatie te
laten zijn voor zware bedrijvigheid zonder dat dit negatieve
gevolgen heeft voor de woon- en leefkwaliteit van de omgeving. LHB heeft voor realisatie van de deelprojecten in
de Beatrixhaven vooralsnog een bedrag van maximaal 2,5
miljoen euro uit haar investeringsfonds gereserveerd. Een
eventuele inzet van gemeentelijke middelen voor de projecten

schittert de uit 1916 daterende Sint Lambertuskerk weer in
al haar glorie aan het Emmaplein. Woningcorporatie Servatius
heeft zestien miljoen euro gespendeerd aan de verbouwing van
de monumentale kerk. Probleem is dat nog geen bestemming
is gevonden voor het zo fraai gerenoveerde kerkgebouw. In
november voeren studenten van de Toneelacademie een aantal
keren de voorstelling Joie de Vivre op in de gerenoveerde kerk.
Joie de Vivre, een samenwerkingsverband van de toneelacademie met Tout Maastricht en de stichting Trajekt, gaat over de
culturele identiteiten van Maastricht.
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SINT LAMBERTUSKERK SCHITTERT WEER
IN VOLLE GLORIE Na een zeer grondige opknapbeurt

De tunnelbouwers bereiken het diepste punt van de A2-tunnel

GELD BUURTPLATFORMS DOELMATIG BESTEED VOLGENS REKENKAMER Uit een rapport

DIEPSTE PUNT BEREIKT BIJ ONDERTUNNELING A2 Bij de ondertunneling van de A2 wordt het laagste

van de Rekenkamer blijkt dat de gelden, die de gemeente
en het rijk periodiek verstrekken aan de stedelijke buurtplatforms, doelmatig en rechtmatig zijn besteed. De zogeheten
buurtgelden zijn bedoeld om de sociale cohesie in de buurt
te bevorderen. Het college van burgemeester en wethouders
laat weten verheugd te zijn over de conclusies van de
Rekenkamer. Het rapport is opgesteld na kritiek over de
manier waarop sommige buurtkaders met de ontvangen gelden
zouden omgaan. Voor veel burgers schiep dit een beeld alsof
sommige buurtplatforms er in financieel opzicht een potje van
maken. De Rekenkamer stelt wel in haar rapport dat er sprake
is van onduidelijke regelgeving en dat de financiële verantwoording te wensen over laat. Voor de VVD en de Senioren
Partij in de gemeenteraad is dit aanleiding om te pleiten voor
verscherpt toezicht bij de verdeling van buurtplatformgelden,
mede vanwege het feit dat onvoldoende verantwoording kan
leiden tot gedwongen terugbetaling aan het Rijk.

punt in de toekomstige tunnel bereikt. Het diepste punt is
gelegen in de bouwkuip Geusselt-Zuid op zo’n 22 meter
diepte. Over het hele tracé genomen ligt de tunnel ongeveer
17 meter diep. Behalve bij Geusselt-Zuid waar een waterkelder
wordt aangelegd. Deze is nodig om het regenwater, dat via
de inritten de tunnel inloopt, op te vangen en af te voeren.
Ook ter hoogte van het Oranjeplein komt een waterkelder.
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APP MET 500 JAAR MAASTRICHTSE CULTUURGESCHIEDENIS De App Store van het Museum aan
het Vrijthof verstrekt gratis een speciale app waarmee vijf
eeuwen Maastrichtse cultuurgeschiedenis digitaal kan worden beleefd. De app, de eerste museumapp van Limburg,
geeft in woord en beeld een kijkje in het Museum aan het
Vrijthof. Dit betreft onder andere informatie over thema’s
binnen het motto 500 jaar Made in Maastricht, de collectie
in het museum, praktische zaken en leuke weetjes.
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Pa Pluis op boot Sinterklaas

Dag van chirurgie azM

WORLD PRESS PHOTO: TRAAG KIJKEN IN
EEN SNELLE WERELD In Centre Ceramique vindt het

verkoopplan ongewis, aangezien de minister van Wonen en
Rijksdienst het plan nog moet goedkeuren en bij het nemen
van een beslissing rekening houdt met de zienswijze van
de betreffende gemeente. De gemeente erkent dat verkoop
van huurwoningen door corporaties nodig is om aan geld te
komen, maar stelt eveneens dat dit niet ten koste mag gaan
van het maatschappelijk belang van betaalbare huisvesting,
die toch al onder druk staat door allerlei ontwikkelingen.
De gemeente wil overleg met het ministerie omdat de huisvestingsopgave van de stad in gevaar komt.

SPHINX debat plaats, dat deze keer in het teken staat van de
expositie World Press Photo. Experts en het publiek praten over
de veranderingen in de fotojournalistiek in de ruim vijftig
jaar dat World Press Photo bestaat. Van bijna exclusieve
informatieverschaffer over de actualiteit naar een blik op
de wereld om ons die beter te laten begrijpen.

WONINGSTICHTING SERVATIUS VOORNEMENS
376 HUIZEN TE VERKOPEN Woningstichting
Servatius is voornemens 376 woningen in de wijken De Heeg,
Wyckerpoort, Boschpoort, Heugem en Wittevrouwenveld in de
verkoop te doen. Het betreft een mix van woon-werkwoningen,
eengezinswoningen en appartementen. De opbrengst, geraamd
op enige tientallen miljoenen euro’s, kan dan worden aangewend voor investeringen in de huurhuizen die in eigendom
blijven. Het is de bedoeling de woningen via een openbare
verkoop bij inschrijving aan te bieden. De verkoop is terug
te voeren op het verlies van 130 miljoen euro dat de woningstichting heeft geleden op het niet van de grond gekomen
project voor de bouw van de zogenaamde Calatravacampus
in Randwijck. In een reactie laat het stadsbestuur weten
negatief te staan tegenover het voornemen van Servatius
om de huurwoningen te verkopen omdat daarmee grenzen
worden overschreden wat betreft de voorraad betaalbare
huizen in de stad. De opstelling van de gemeente maakt het

ALLIANTIE TEGEN WERKLOOSHEID Een brede
alliantie van overheden en particuliere partijen presenteert
een actieplan tegen de werkloosheid. De gemeente Maastricht,
de Heuvellandgemeenten, uitkeringsinstantie UWV, sociale
werkvoorziening MTB, opleider Leeuwenborgh en familiebedrijf Vebego starten een servicepunt voor werkgevers met
als voorlopige naam Start2Work. Doel is zoveel mogelijk
werkzoekenden via bijscholing geschikt te maken voor het
vervullen van openstaande vacatures. Het gaat om een proef
van achttien maanden, die uitsluitsel moet geven op de vraag
of de nieuwe aanpak een oplossing is voor de tekorten op
de arbeidsmarkt die zich in de nabije toekomst aandienen.
Het is de bedoeling binnen deze periode honderd mensen,
die moeilijk aan werk kunnen komen, aan een baan helpen.
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D-sign

Kinderen zingen met ouderen in Scharwijerveld

MAASTRICHT KRIJGT DUURZAAMHEIDSAWARD Wethouder Albert Nuss neemt in Rijswijk namens

van Harmonie Wilhelmina, het leerlingorkest Harmonie St.
Michaël Heugem, Jeugdharmonie van Harmonie St. Petrus
en Paulus en het Jeugdensemble van Koninklijke Harmonie
van Maastricht 1825. Tevens wordt een drietal workshops
gegeven, waarbij de leden van de diverse gezelschappen in
een uur tijd gezamenlijk een compositie moeten instuderen.

de gemeente de Lean and Green Award in ontvangst. De
gemeente krijgt de prijs vanwege de maatregelen op het
gebied van duurzaam goederentransport. Met deze maatregelen zet de gemeente in op een verdere verduurzaming
inhoudende verbetering van de luchtkwaliteit en een
bereikbare stad. De wethouder zegt blij te zijn met het
behalen van deze award omdat hiermee wordt aangegeven
dat de gemeente op de goede weg is en zich op de juiste
zaken richt. Het gaat enerzijds om praktische zaken zoals
milieuzonering, spits mijden door transporteurs en dagranddistributie. Anderzijds gaat het om grotere maatregelen
zoals het samen met bedrijven bedenken van slimme oplossingen om transport op andere wijzen plaats te laten vinden
(bijvoorbeeld per spoor of via water) en om bundeling van
goederenvervoer. Het bekendste voorbeeld hiervan is Binnenstad Service Maastricht, waarbij goederen aan de rand
van de stad worden verzameld en vervolgens met schoon
materieel gebundeld in het centrum worden afgeleverd. Een
dienst waarvan steeds breder gebruik wordt gemaakt door
de centrumondernemers.

WK WIELRENNEN KOST GEMEENTE MEER
DAN DRIE TON De wereldkampioenschappen wielrennen
in september in Zuid-Limburg blijken de gemeente 320.000
euro te kosten. Het mogen fungeren als startplaats voor de
titelstrijd kost 250.000 euro. Daarnaast bedragen de kosten
voor de aankleding van de stad 20.000 euro, wat is betaald
uit het potje voor citymarketing. Het tijdelijk verbreden van
de Molenweg, onderdeel van het WK-parkoers, kost 48.000
euro. Daarnaast zijn er nog kosten voor het schoonmaken
van het wegdek vanwege verfbekladding.

DE MAASTRICHTSE JEUGD MUSICEERT De
Groote Sociëteit organiseert in La Bonbonnière de manifestatie
De Maastrichtse jeugd musiceert. Tijdens de manifestatie
worden concerten gegeven door het Joonk Blouw Orkest
67
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Bert en Ursula 22 jaar leedjesschrievers

Huldiging coureur Frijns

B&W WIL WINKELS IEDERE ZONDAG OPEN

geen mening. Hierbij zij aangetekend dat het gros van de
ondervraagden tegelijkertijd zegt het huidig aantal koopzondagen voldoende te vinden. Om de zondagsrust niet te
verstoren wil het college elke koopzondag pas om 12.00 uur
laten beginnen.

Om de stedelijke economie te versterken en de werkgelegenheid voor ondernemers te behouden wil het college van
burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorstellen
dat de winkels iedere zondag, met uitzondering van enkele
feestdagen, open mogen zijn. Het college zegt tot dit standpunt te zijn gekomen na het ondervragen van ondernemers,
bewoners en andere belanghebbenden over het onderwerp.
Het stadsbestuur heeft recent ook een brief ontvangen
waarin de ondernemersvrijheid op zondag wordt bepleit. De
brief is ondertekend door diverse belanghebbenden: pandeigenaren, grootwinkelbedrijf, kleine winkeliers, Vereniging
Ondernemers Centrum, horeca en centrummanagement.
Burgemeester en wethouders steunen deze brede lobby voor
ondernemersvrijheid op zondagen, waarbij winkeliers zelf
kunnen bepalen of ze opengaan of niet. Wethouder John
Aarts noemt namens het college dezelfde argumenten voor
52 koopzondagen als in de brief worden aangedragen: oprukkende leegstand, behoud van werkgelegenheid en mogelijk scheppen van nieuwe banen, de opmars van internetshoppen, de concurrentie van omliggende winkelsteden, de
economische crisis, de horeca die een moeilijke fase doormaakt, ontkerkelijking en het leefritme van de studentenpopulatie. Bovendien wijst een onderzoek onder inwoners
van de stad uit dat 68 procent van de respondenten vindt dat
winkeliers zelf moeten uitmaken of ze hun winkel op zondag
openen of niet; 23 procent vindt van niet en 9 procent heeft
November 2012

WONEN BOVEN WINKELS STOPT MET VERWERVEN NIEUWE WOONRUIMTEN Wonen boven
Winkels stopt met het verwerven van ruimten in het centrum
om die te verbouwen tot woonruimten voor studenten. Het
geld is op. Bovendien heeft de universiteit, een van de drie
partners binnen het samenwerkingsverband, te kennen
gegeven zich te willen terugtrekken uit het project Wonen
boven Winkels. Recente bezuinigingen binnen de universiteit
zijn hiervoor een belangrijke reden. De twee andere partners binnen het samenwerkingsverband, de gemeente en
woningcorporatie Woonpunt, maken de lopende projecten
af en richten zich daarna op het beheren van de inmiddels
meer dan 420 gerealiseerde woonruimten.

OPENING MAGISCH MAASTRICHT Op het Vrijthof
wordt Magisch Maastricht officieel geopend. In een door
Opera Zuid verzorgde show wordt de bezoeker op sprookjesachtige wijze meegenomen naar het verleden, heden en de
toekomst van kunst en cultuur in Maastricht en omstreken.
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Feestje zonder naam georganiseerd in het Grand Café in het Museum aan het Vrijthof

STADSBESTUUR WIL KWALITEIT VAN AANLOOPSTRATEN VERDER VERBETEREN Naar

MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT
NUMMER 1 TOP BUSINESS SCHOOLS De

aanleiding van een rapport van een extern bureau, waarin
de kansen van de aanloopstraten naar het centrum zijn onderzocht, laat het stadsbestuur weten de kwaliteit van de
aanloopstraten verder te willen verbeteren. De gemeente
zegt de komende jaren vooral te willen investeren in ‘kansrijke
clusters’ als de Brusselsestraat / Grote Gracht, Rechtstraat /
Hoogbrugstraat en Sint Pieterstraat en omgeving. Het meest
urgente cluster, Brusselsestraat en omgeving, is inmiddels
aangepakt. Voor alle aanloopstraten gezamenlijk wordt
geconcludeerd dat het commerciële aanbod licht afneemt,
het aantal horecazaken krimpt en de leegstand zich heeft gestabiliseerd. De detailhandelsector groeit, in aantal winkels,
maar ook in vierkante meters. Maar er zijn ook verschillen,
aldus het onderzoeksrapport. Zo is bijvoorbeeld de leegstand
fors toegenomen in de Sint Pieterstraat en omgeving, maar
fors gedaald in de Rechtstraat en Hoogbrugstraat.

Maastricht School of Management wordt voor het vierde
opeenvolgende jaar in de Eduniversal World Wide Business
School Rankings uitgeroepen tot de nummer één in de
categorie Nederlandse Top Business Schools en laat daarmee
twee befaamde landelijke instituten, Amsterdam Business
School en Nyenrode Business University, achter zich.

UNIVERSITEIT MAASTRICHT STEUNT TRAM
VLAANDEREN-MAASTRICHT De Universiteit Maas-
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tricht betuigt in een open brief aan de gemeentelijke politiek
haar steun aan het tramproject Vlaanderen-Maastricht. Volgens
Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van de
UM, zijn snelle verbindingen met partneruniversiteiten als
UHasselt en de RWTH in Aken en met het bedrijfsleven van
doorslaggevend belang. Paul doelt onder meer op samenwerkingen binnen Maastricht UMC+, Chemelot Campus en
Brains Unlimited.

De fotografen van het project Familiebedrijven

Ongeval met kind op de Aw Brök

161 DAGEN EVENEMENT OP VRIJTHOF In 2012 is

werkelijk 3,5 miljoen euro zal zijn geïnd. Oorzaken van de
tegenvallende inkomsten zijn het sterk teruglopen van het
aantal grote bouwprojectenprojecten en het feit dat veel kleine
verbouwingen bij particulieren alleen nog meldingsplichtig
zijn; voor meldingen worden geen leges in rekening gebracht.

volgens de stichting Vrijthof Binnenste Buiten het Vrijthof
161 dagen gebruikt voor evenementen. De stichting hanteert
voor de berekening van het aantal dagen een bruto telling, dat wil
zeggen dat ook worden meegeteld de op- en afbouwdagen en
de stadsbrede evenementen en activiteiten die minder dan
de helft van het plein gebruiken. Deze worden niet meegeteld in de door de gemeente gehanteerde zestigdagennorm.
Volgens stichting Vrijthof Binnenste Buiten is ook die norm
niet gehaald. De stichting komt uit op 64 dagen en roept de
gemeente op zich in 2013 eindelijk te houden aan de norm.

HET NIEUWE WERKEN; THUISWERKEN IN
BADJAS IS ZO GEK NOG NIET! De Nieuwe Werkers
kiezen het kruispunt Avenue Ceramique Limburglaan uit
om De Week van het Nieuwe Werken in te luiden. Relaxed
lezen zij de krant bij het drukke kruispunt waar tijdens de
ochtendspits andere mensen op weg zijn naar hun werk.
Symbolisch geven zij te kennen dat de werkdag thuis
doorbrengen ook zo zijn voordelen heeft.

GEMEENTE INT EEN MILJOEN EURO MINDER
AAN BOUWLEGES De crisis in de bouw scheelt de
gemeente per jaar 1 miljoen euro inkomsten uit leges voor
het verlenen van bouwvergunningen. Het voor 2012 begrote
bedrag aan inkomsten uit bouwleges bedraagt 4,5 miljoen
euro; verwacht wordt dat aan het einde van het jaar daadNovember 2012

UNIEK BOEK OVER STADSPARK Het stadspark,
een van de oudste parken van Nederland, bestaat 175 jaar.
Al meer dan honderd jaar is het dierenpark onderdeel van
het stadspark. Stichting Dierenpark Maastricht geeft daarom
een jubileumboek uit over dit culturele groene erfgoed met
als titel ‘Stadspark Maastricht’. Het boek behandelt het
stadspark van toen en nu. De geschiedenis, het dierenpark,
de bomen en de vestingwerken komen allemaal aan bod onder
andere aan de hand van veel foto’s.

UITTREKSEL BLIJFT NODIG IN COFFEESHOPS
Bezoekers van coffeeshops moeten ook in de toekomst een
uittreksel uit het bevolkingsregister bij zich hebben, aldus
burgemeester Onno Hoes. Anders kan iedereen weer de coffeeshop in en daar wenst de burgemeester de verantwoordelijkheid
niet voor te nemen. Bezoekers van coffeeshops zijn momenteel
niet alleen verplicht een Nederlandse identiteitskaart of paspoort
te tonen maar ze moeten ook een uittreksel uit het bevolkingsregister afgeven om zich te registreren.
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Uitreiking Jaarboek Maastricht 2011 / 2012 aan burgemeester Onno Hoes
door bestuursvoorzitter Erik Rosier en hoofdredacteur René van den Bergh

STEPHAN SMEEKES ONTVANGT CHRISTIAAN
HUYGENS WETENSCHAPSPRIJS Dr. Stephan
Smeekes, postdoctoraal onderzoeker bij de faculteit Business
and Economics van de Universiteit Maastricht, ontvangt in
de Oude Kerk in Voorburg uit handen van drs. Hans Schutte,
directeur-generaal bij het ministerie van OCW, de Christiaan
Huygens Wetenschapsprijs 2012 voor actuariaat en econometrie. Hij krijgt de prijs voor zijn analyse van eenheidswortels
in enkelvoudige en meervoudige tijdreeksen, naar het oordeel
van de jury een stap vooruit in de wetenschap van de
econometrie.

OPVANG ZWERFDIEREN BETER GEREGELD
Dierenambulance Limburg-Zuid, Dierenbescherming Limburg,
de Samenwerkende Maastrichtse Dierenartsen en de gemeente
Maastricht sluiten een overeenkomst om beter samen te
werken bij opvang en vervoer van zwerfdieren. In de
overeenkomst zijn goede afspraken gemaakt over vervoer
en opvang van zwerfdieren en de daarbij behorende financiële
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vergoedingen. De nieuwe manier van samenwerking wordt
in principe eerst twee jaar getest. De gemeente draagt tijdens
deze pilotfase jaarlijks 4000 euro bij aan de kosten voor het
vervoer van zwerfhonden en -katten.

EVALUATIE: HORECA MAASTRICHT BLIJFT
TOP Uit een beleidsevaluatie blijkt dat de stedelijke horeca
de landelijke toppositie continueert. De branche, goed voor
werkgelegenheid voor bijna vijfduizend personen, voert ook
in 2012 tal van ranglijsten aan. Het aantal cafés en restaurants,
de werkgelegenheid en de kwaliteit, de stad draait met dit
alles nog altijd mee in de landelijke top. Alleen de diversiteit
van het restaurantaanbod kan beter, al is er ook op dit vlak
vooruitgang sinds de vorige evaluatie in 2008. De komende
jaren wordt geprobeerd het totaalaanbod aan horecazaken
beter af te stemmen op jongeren en studenten, die nu te weinig
van hun gading aantreffen.
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“Eindelek” is gekozen tot Carnavalsleedsje 2013

WAT WAS ER NOG MEER

DE MASTREECHTER STAAR MOBIEL In de stad

Maastricht Music Hall wordt Eindelek!, geschreven door
Bert en Ursula Garnier, gekozen tot carnavalsliedje 2013.

en omgeving rijdt een opvallende bestelauto rond van de
Mastreechter Staar met als opschrift Wij zoeken nieuwe
zangers…iets voor U? Volgens de Staar betreft het een
nieuw en welkom middel voor gerichte ledenwerving.

66E EDITIE ENCI-BERGLOOP. Een kleine vierhonderd

WITTE BRUUDSJE WORDT KEBABZAAK Het

lopers nemen deel aan de 66e editie van de ENCI-Bergloop
op een glad en drassig parcours. Winnaar van het hoofdnummer (de lange cross) is Roel Wijmenga.

Witte Bruudsje in de Platielstraat, een van de bekendste
horecagelegenheden in de stad, gaat dicht om plaats te
maken voor een kebabzaak annex frituur annex cafetaria.

MINDER PARKEERINKOMSTEN GEMEENTE
DOOR WIETPAS De gemeente loopt sinds de invoering

INTERNATIONALE AWARD VOOR UM HOOGLERAAR MARJOLEIN DRENT Marjolein Drent, als

van de wietpas op 1 mei tonnen mis aan parkeerboetes en
parkeergelden. Maandelijks deelt de gemeente zevenhonderd
parkeerbonnen minder uit. Het gaat voornamelijk om
Belgische en Nederlandse foutparkeerders.

hoogleraar interstitiële longziekten verbonden aan de
Universiteit Maastricht, ontvangt in Ierland de World
Sarcoïdosis Person of the Year Award voor haar wetenschappelijke onderzoek en begeleiding van sarcoïdosepatiënten.
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VERKIEZING CARNAVALSLIEDJE 2013 In de

Geen extra sterren voor de restaurants in Maastricht. Ook de langverwachte derde ster voor restaurant Beluga blijft uit

PRESENTATIE MICHELINGIDS NEDERLAND
2013 Op de Hoge Hotelschool vindt de officiële presentatie

EINDE BOOTVERBINDING MAASTRICHTEIJSDEN Rederij Stiphout stopt definitief met de toeristische

van de nieuwe Michelingids Nederland 2013 plaats. Het
organiseren van de presentatie binnen de stadsgrenzen
levert geen extra sterren op voor de stedelijke restaurants.
Integendeel een van de restaurants raakt zijn notering in de
gids zelfs kwijt.

bootverbinding tussen Maastricht en Eijsden op vrijdag.
Het gemiddelde aantal passagiers (42) is te laag. Om uit de
kosten te komen zijn zo’n 70 tot 75 passagiers nodig.

MANNENKOOR BORGHAREN VIERT 110-JARIG
BESTAAN Het Mannenkoor Borgharen bestaat 110 jaar.
Hoogtepunt van de jubileumfestiviteiten is een galaconcert
in de St. Janskerk.
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SPORTSCHOOL ZENDEN VIERT VIJFTIG JARIG
JUBILEUM Pierre Zenden viert het vijftig jarig jubileum
van sportschool Zenden in de Bernardusstraat, de eerste en
daarmee oudste sportschool van de stad.
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vier. De komst van Senseo en Nespresso zijn hier mede
oorzaak van. Maar door continu te investeren en in te spelen
op de behoeften van de grote Europese supermarktketens
heeft Filtropa zich opgewerkt tot de tweede fabrikant van
koffiefilters in Europa. De 24-uurs leveringsservice, de
mechanisering en robotisering van het productieproces, de
scherpe grondstoffeninkoop, de productbetrouwbaarheid en
de enthousiaste inzet en vakmanschap van de eigen mensen
zijn de ankers voor een gezonde toekomst.

Filtropa werd in 1962 opgericht en was een onderdeel van
N.V. Koninklijke Sphinx. In 1992 is het bedrijf in handen
gekomen van Roel Pijsel, die als directeur/eigenaar tot op
heden leiding geeft aan Filtropa. Het bedrijf Filtropa maakt
koffiefilterzakjes, niet alleen onder eigen merknaam, maar
vooral ook als leverancier aan supermarkten, die dat onder
eigen merk in het assortiment voeren. Zijn toenmalige drijfveer
om het bedrijf over te nemen was vooral het willen opereren
als zelfstandig ondernemer. Na de hogere kaderopleiding
bij V&D doorlopen te hebben, heeft hij zestien jaar in diverse
managementfuncties met veel plezier bij V&D gewerkt.
In 1986 heeft hij de overstap gemaakt als divisiedirecteur
naar N.V. Koninklijke Sphinx, dat op dat moment Filtropa,
Randwyck en Filtropa France omvatte.

Het product filterzakjes lijkt een eenvoudig product, maar in
werkelijkheid moeten de koffiefilters aan bijzondere eigenschappen voldoen. Vooral de waterdoorlaatbaarheid, de
papiersterkte en de duurzaamheidsvraagstukken, zoals de
biologische afbreekbaarheid en de beperking van de energiebelasting, vragen telkens, in samenhang met het kostleiderschap, om innovatieve oplossingen. Het overgrote deel van
de filterzakjes wordt geëxporteerd en nieuwe markten in
Azië worden ontwikkeld. Het motto is: niets is zomaar ontstaan
en niets gaat zomaar verder.
Roel Pijsel is erg betrokken bij zijn werknemers, die kunnen
rekenen op zijn persoonlijke zorg en aandacht; tegenwoordig
een bijzondere en ‘traditionele’ leiderschapsinvulling. Het
is dan ook niet gek dat er sprake is van weinig personeelsverloop. Het bedrijf heeft momenteel vijftig werknemers in
dienst. In 2012 is het vijftigjarig bestaan groots gevierd met
een driedaagse trip naar Londen, een open dag voor de
familie van het personeel en een feestdag met een musical
in Amsterdam voor het hele personeel.

Toen Roel Pijsel Filtropa kocht was er een grote inhaalslag
nodig en werd er een zeer ambitieus mechaniserings- en
automatiseringsprogramma opgestart. In twintig jaar is de
productie van filterzakjes een verdringingsmarkt geworden.
Waren er in 1986 nog zestien leveranciers van filterzakjes,
rond 2001 waren dat er nog acht en momenteel nog slechts

Roel Pijsel is er trots op dat hij Filtropa heeft kunnen
leiden door moeilijke tijden en hij laat een gezond bedrijf
achter. Zijn zoon Rolf Pijsel volgt hem binnenkort op.
Dat lijkt logischer dan het is. Rolf heeft na zijn opleiding bedrijfseconomie in Rotterdam voor verschillende
binnen- en buitenlandse bedrijven gewerkt, laatstelijk in
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Rolf Pijsel, Roel Pijsel en Sophie Pluim

Australië. Daar hadden hij en zijn vrouw Sophie Pluim
het prima naar hun zin. Maar de uitdaging om een eigen
bedrijf te gaan leiden en nieuwe markten te ontdekken,
in combinatie met de opgave om naast Filtropa nog een
tweede stabiele bedrijfsbasis te creëren, hebben hem en
zijn vrouw teruggebracht naar Maastricht. Ook hij hecht
aan goede relaties met zijn werknemers en kijkt hij voor het
personeelsbeleid vooral naar de goed functionerende
werknemers en de sleutelfiguren in het bedrijf. Zijn
vrouw Sophie geeft parttime invulling aan het personeelsbeleid, dat ook logisch is gezien haar universitaire opleiding
in Groningen en haar tienjarige ervaring op HRM gebied.
Daarnaast heeft zij, door het oprichten van Australian
Valley Wines (een bedrijf dat zich richt op het importeren
van Australische kwaliteitswijnen), van haar passie haar
beroep kunnen maken.

Over vijf jaar hopen zij gezamenlijk de positie van Filtropa
te consolideren als gezond bedrijf en Filtropa door nieuwe
producten en eventueel een nieuw bedrijf een tweede
stabiele basis te kunnen geven.
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Sfeerverlichting tijdens Magisch Maastricht

MAGISCH MAASTRICHT Gedurende de hele maand
december staat de stad onder de betovering van kerst- en
winterevenement Magisch Maastricht. De prachtige sfeerverlichting en tal van winterse en culturele activiteiten zorgen
voor een gezellige kerstambiance in het stadscentrum.

GEMEENTE WIJST NIEUWE LOCATIES AAN
VOOR BOUW NAAR EIGEN INZICHT Wie naar

of er voldoende vraag naar is. Eerder is al besloten om
in het voorjaar van 2013 in het Ambyerveld vrije sector
bouwkavels aan te bieden. In totaal zijn hier 22 woningen
en 42 kavels beschikbaar binnen het concept ‘vraaggericht
bouwen’. De gemeente zegt bij monde van wethouder Gerdo
van Grootheest hard te werken aan een “Plan van aanpak
vraaggericht bouwen”, waarin de voorwaarden en spelregels
voor bouwen naar eigen inzicht zijn vastgelegd.

eigen inzicht een eigen woning wil bouwen wordt, als het
aan het stadsbestuur ligt, steeds minder afhankelijk van
projectontwikkelaars of andere professionele bouwers.
De gemeente wil de komende jaren meer mogelijkheden
creëren om een eigen woning te bouwen in de stad. Daartoe
zijn nieuwe locaties aangewezen voor eigen woningbouw.
Nieuwbouwkavels zijn gelegen aan de Haspengouw in Heer
en de Fazantenstraat in Boschpoort. Verbouwmogelijkheden
betreffen een oud schoolgebouw aan de Bergmansweg in Scharn
en twee panden aan de Bosscherweg. De locaties worden
voor een half jaar in de markt gezet om te onderzoeken

Allemaal Glas te zien. Honderden flessen, karaffen, vazen,
schalen, glazen en kralen - vaak van Maastrichtse makelij worden er tentoongesteld. De oudste glazen voorwerpen
zijn fragmenten van armbanden van kobaltblauw glas. Ook is
er Romeins en middeleeuws glas te zien, zoals glazen urnen
voor het bewaren van de as van overledenen. Daarnaast
worden glazen Romeinse grafgiften getoond. Uiteraard valt
er ook door de Kristalunie gefabriceerd glas te bewonderen.
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TENTOONSTELLING MET HONDERDEN GLAZEN
OBJECTEN In Centre Céramique is de tentoonstelling

De Peace Store ter bevordering van de wereldvrede
bij het project Vredesdialoog Maastricht

Replica van het Verdrag van Maastricht uit 1992
bij de tentoonstelling “Het spookhuis van de Euro”

VREDESDIALOOG Vrede staat de eerste drie weken van

HET SPOOKHUIS VAN DE EURO In de Hoofdwacht

december centraal bij het project Vredesdialoog Maastricht.
Studenten van het United World College starten het project
met een flashmob die leidt van de Markt naar het Dominicanerplein. Hier opent wethouder Mieke Damsma het project met het hijsen van de Vredesbanier 2012 in Selexyz
Boekhandel. Het hoofdkwartier van het project is de Peace
Store aan de overzijde van het Dominicanerplein. De Peace
Store is een initiatief van onder meer Maastricht in Dialoog,
het United World College en studentenproject MasterPeace.
In de Peace Store vinden allerlei activiteiten plaats om de
wereldvrede te bevorderen. Bezoekers van allerlei nationaliteiten onderzoeken samen hun eigen waarheid over
wereldvrede en hoe ze daar concreet aan willen bijdragen.

op het Vrijthof wordt een tentoonstelling gehouden over de
euro en de betekenis ervan voor Europa. De tentoonstelling
Het spookhuis van de Euro vindt plaats twintig jaar na de
ondertekening van het Verdrag van Maastricht. Dit verdrag
maakte de invoering van de euro mogelijk op 1 januari
2002. Blikvanger op de tentoonstelling is een replica van
het uit 1992 daterende Verdrag van Maastricht. Maar bovenal
geeft de expositie op een spraakmakende en interactieve
manier een goed beeld van de bewogen geschiedenis van de
monetaire unie en de euro.

SERVATIUS MOET OUD-DIRECTEUR VOOR DE
RECHTER SLEPEN Minister Spies van Binnenlandse

de wijkagent en een officier van justitie gaan in gesprek
met winkeliers en bewoners van winkelcentrum Mosae
Forum over de toegenomen drugsoverlast in en rond het
winkelcentrum. Na afloop laten vertegenwoordigers van
de winkeliers en de bewoners weten teleurgesteld te zijn
in de burgemeester, omdat deze geen extra blauw op straat
kan beloven. Winkeliers en buurtbewoners zeggen de vele
straatdealers en drugsrunners in dit deel van het centrum
spuugzat te zijn. Volgens sommigen is de overlast vooral
toegenomen sinds coffeeshopboot Mississippi weer open is.

Zaken maakt bekend dat Woningcorporatie Servatius haar
oud-directeur Leks Verzijlbergh en de voormalig toezichthouders voor de rechter dient te slepen. De minister geeft de
corporatie een zogenoemde aanwijzing op straffe van een
dwangsom. De kwestie waar het om draait is het afgeblazen
campusproject, dat Servatius ruim zestig miljoen heeft gekost.
Verzijlbergh en oud-toezichthouders zijn door het huidige
bestuur in 2011 aansprakelijk gesteld voor de schade. Servatius
hoopt door te schikken een punt achter de kwestie te kunnen
zetten. De minister gaat hier niet in mee. Zij wil een rechterlijke
uitspraak om daarmee een precedent te scheppen voor de
beoordeling van de taakvervulling van bestuurders en interne
toezichthouders van publieke organisaties.
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MOSAE FORUM TELEURGESTELD IN BURGEMEESTER ONNO HOES Burgemeester Onno Hoes,

Hondjemonument op het Emmaplein (foto Cindy Verhoef)

Een magische trouwdatum: 12 december 2012

HONDJEMONUMENT En opeens stond het daar. Midden

MAGISCHE TROUWDATUM: 12-12-12 De magische

op de drukke rotonde van het Emmaplein. Een klein betonnen
beeldje van een hond. Met een bordje met de tekst Nero
1914-1920 Redder van onze Stad. Kunst in de openbare
ruimte. Kunst met een boodschap. Maar welke? Wie is de
maker en waarom staat het beeldje er opeens? Nog voor er
een antwoord is op deze vragen sterft het hondjemonument
een vroege dood door de hand van vandalen.

trouwdatum 12-12-12 leidt tot drukte op het stadhuis.
Bruidsparen grijpen de datum 12-12-12 aan om van een
bijzondere trouwdatum te kunnen spreken. Voor jaren de
laatste mogelijkheid want een 13-13-13 zit er met onze huidige
kalender niet in. In het stadhuis is het voor een aanstaand
echtpaar weggelegd om de plechtigheid om 12 uur te laten
plaatsvinden.

MILLENNIUMBOS UITGEBREID MET NEGEN
HECTARE BOS EN GRASLAND De bossen bij

PERSONEEL COFFEESHOPS EIST EXCUSES
BURGEMEESTER ONNO HOES De Stichting Be-

Château Neercanne, beter bekend als het Millenniumbos,
worden in het voorjaar van 2013 uitgebreid met zeven hectare
bos en twee hectare bloemrijk grasland, zo laat de gemeente
weten. De uitbreiding vindt plaats in het kader van de natuurcompensatie voor de aanleg van de A2-tunnel. Aanvankelijk
zou de natuurcompensatie voor de tunnel plaatsvinden in de
aan de A2 grenzende landgoederenzone. Op verzoek van de
gemeente is nu toch gekozen voor het Millenniumbos, omdat
bossen daar beter tot hun recht komen. In het nieuwe bos, dat
wordt beheerd door het Limburgs Landschap, komen vooral
vruchtdragende bomen uit de regio. De gemeente zegt met de
voorgenomen uitbreiding invulling te geven aan een langjarige
wens om meer bosaanplant te realiseren. Het in het jaar 2000
geopende Millenniumbos op de westflank van de Cannerberg
beslaat momenteel een oppervlakte van vijf hectare. De
uitbreiding vindt plaats aan de zuidzijde van het huidige bos.

langenbehartiging Coffeeshoppersoneel Nederland (SBCN)
wil dat burgemeester Onno Hoes verantwoording aflegt en
zijn excuses aanbiedt. Dat zegt de SBCN tijdens een hoorzitting naar aanleiding van een klacht van SBCN tegen de
burgemeester. De SBCN maakt bezwaar tegen uitspraken
van de burgemeester waarbij hij buitenlandse klanten van
coffeeshops in Maastricht uitschot noemt omdat ze in het
criminele circuit zitten. Volgens de SBCN schaadt die
uitspraak het imago van de buitenlandse drugstoerist en het
imago van het coffeeshoppersoneel en betekent de uitspraak
dat coffeeshophouders voor criminelen hebben gewerkt. De
wethouders Costongs en Van Grootheest aanhoren de klacht
tijdens de zitting namens alle wethouders. De gemeente
laat weten dat het niet eerder is voorgekomen dat een
hoorzitting moest plaatsvinden vanwege een klacht over de
burgemeester.
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Winter in Maastricht

Sneeuw in het stadspark

GEMEENTE IS DEEL LENING KWIJT De transna-

COFFEESHOPS HEBBEN VERHUISEIS De coffee-

tionale Universiteit Limburg (tUL), een verbond tussen de
universiteiten van Maastricht en Hasselt, kan een lening van
de gemeente niet terugbetalen. Het gaat om 2.268.900 euro.
De tUL zegt de tekorten uit de opstartfase in het begin van
deze eeuw niet te kunnen inlopen omdat ze geen terugverdienmodel kent en dus geen vermogen opbouwt. Omdat de
tUL zich richt op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs,
wordt er in ieder geval tot en met 2017 geen geld verdiend,
aldus de tUL. Het stadsbestuur stelt de gemeenteraad voor
akkoord te gaan met kwijtschelding van de helft van dat
bedrag. De andere helft zou door de Universiteit Maastricht
nog dit jaar worden terugbetaald. De gemeente laat weten
dat het kwijtschelden van de helft van de lening geen gat in
de begroting schiet. Door het verlies te spreiden over een
aantal jaren en door de vrijvallende rentelasten is dekking
gegarandeerd.

shops willen nog steeds verhuizen maar alleen als ze weer
aan buitenlanders mogen verkopen, zo laten de coffeeshophouders de gemeente weten. De Raad van State heeft de
gemeente in oktober twintig weken de tijd gegeven om uit
te zoeken of de zeven (van de veertien) coffeeshops nog
naar de stadsrand willen verhuizen. De Raad van State zegt
zich te kunnen voorstellen dat de coffeeshophouders dit niet
meer willen omdat ze sinds de invoering van de wietpas
niet meer aan buitenlanders mogen verkopen. Doel van de
verhuizing is buitenlanders aan de stadsrand softdrugs te laten
kopen om de binnenstad te ontlasten. De coffeeshops zijn
daarom van mening dat verhuizen naar de stadsrand alleen
zin heeft als weer aan buitenlanders verkocht mag worden.

ENCI ONTSLAAT 45 MEDEWERKERS De ENCI

lijke commissie Economische en Sociale zaken voor het
benoemen van een stadsdichter per in 2013. De stadsdichter
moet enkele keren per jaar op poëtische wijze reageren op
actuele lokale thema’s en ontvangt daarvoor een symbolisch
bedrag van 1 euro per jaar. D66 vindt dat een stadsdichter
past bij een stad als Maastricht, zeker nu de stad bij de laatste
drie Nederlandse steden hoort die in de race zijn voor
Culturele Hoofdstad 2018.

kondigt aan in 2013 afscheid te nemen van 45 van de 200
werknemers vanwege door de economische crisis ontstane
overcapaciteit. Met de vakbonden wordt overlegd over een
sociaal plan voor de werknemers die worden ontslagen. Op
het hoogtepunt van haar bestaan had de ENCI ruim 1100
werknemers in dienst. De ENCI blijft volgens de afspraken
uit het zogenaamd Transformatieplan tot medio 2018 mergel
winnen voor de productie van cement. Met het beëindigen
van de mergelwinning stopt ook de oven die de mergel bewerkt.
Het malen en bereiden van cement blijft dan doorgaan met
half-fabrikaten (klinker) uit België.
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D66 WIL STADSDICHTER D66 pleit in de gemeente-

Tentoonstelling van mosasaurus Carlo in het Natuurhistorisch Museum

OOG IN OOG MET MOSASAURUS CARLO In het
kader van de expositie CSI Mosasaurus in het Natuurhistorisch Museum kan het publiek zien hoe medewerkers van
het museum mosasaurus Carlo vrijleggen uit de kalksteen
en hem conserveren, prepareren en onderzoeken. Carlo, in
september 2012 ontdekt in de ENCI-groeve, leefde bijna 68
miljoen jaar geleden. Carlo is vernoemd naar zijn ontdekker,
graafmachine-operator Carlo Brauer.

preuvenelappen en gerechten en op de muziek. Het organiserend
Struyskommitee laat weten voor beide zaken aandacht te
hebben bij de editie 2013. Ander opvallend gegeven: het
thema dat jaarlijks aan ‘t Preuvenemint wordt gekoppeld
was bij slechts 13 procent van de ondervraagden bekend.

VRIJTHOF VERBODEN GEBIED VOOR TOURINGCARS Het Vrijthof wordt definitief verboden gebied voor

drinkfestijn Preuvenemint editie 2012 krijgt gemiddeld een
7,9 van de bezoekers, zo blijkt uit een tevredenheidsonderzoek onder Preuvenemint-bezoekers. In totaal zijn 463
bezoekers ondervraagd. Ze kregen elf vragen bij binnenkomst
en nog eens twaalf bij vertrek om zo verwachtingspatroon
en uiteindelijke ervaringen met elkaar te vergelijken. De
sfeer op het jaarlijkse evenement komt als beste uit de bus:
79,6 procent van de ondervraagden noemt de sfeer als een
positief punt. Kritiek is er op de prijs-kwaliteitverhouding van

touringcars. In de stad zijn verkeersborden aangebracht
die de touringcarchauffeurs op de nieuwe maatregel wijzen
en doorverwijzen naar de aangegeven halteplekken. Op
de Hertogsingel staan gele borden die aangeven dat het
Vrijthof niet meer bereikbaar is voor bussen en dat afslaan
dus verboden is. De gemeente wil hierdoor de leefbaarheid van
de binnenstad vergroten en zo bijdragen aan een verbeterde
uitstraling van het Vrijthof. De maatregel leidt tot minder
geluid, meer veiligheid en een betere luchtkwaliteit in de
binnenstad en is daarmee weer een stap in de richting van
een autoluwe binnenstad.
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BEZOEKERS: 7,9 VOOR PREUVENEMINT Eet- en

Wethouder Costongs ligt in de gemeenteraad onder vuur tijdens
het debat over de verhuizing van de woonwagenbewoners

Flashmob

GROTE BEROERING RONDOM VERHUIZING
WOONWAGENBEWONERS DE KAROSSEER

het stadhuis weten erbij te blijven dat de procedures rond
de verplaatsing van 137 woonwagens op het voormalige
woonwagenkamp Vinkenslag correct en transparant zijn
verlopen. Op 18 december vindt op verzoek van het CDA in
de gemeenteraad een spoeddebat plaats over de verhuiskosten
op Vinkenslag. In het debat neemt de oppositie wethouder
Costongs stevig onder vuur. Omdat de coalitiepartijen de
wethouder door dik en dun steunen komt deze bij de beantwoording van de vragen geen moment in gevaar. Ook niet
wanneer CDA-fractievoorzitster Heijnen opeens een tot
dan onbekende brief tevoorschijn tovert over de Europese
subsidie van vier miljoen voor de sanering. Hierin staat dat
besloten is de subsidie van vier miljoen euro van het EFRO
in te trekken omdat de stad geen bonnetjes kan overleggen
van de gemaakte verplaatsingskosten. Een subsidie die al
voor 3,2 miljoen euro is uitgekeerd. De coalitie redeneert
net als de wethouder dat het besluit van het EFRO nog niet
voor honderd procent vaststaat omdat de gemeente bezwaar
heeft gemaakt en er dus nog steeds goede hoop bestaat dat
de stad de vier miljoen toch krijgt.

Grote beroering ontstaat binnen de gemeentelijke politiek
wanneer het televisieprogramma Nieuwsuur meldt dat
verschillende bewoners van woonwagenkamp de Karosseer
(voorheen Vinkenslag) een fors hogere vergoeding hebben
gekregen dan hun verhuizing heeft gekost. Zo heeft een familie
bijna een miljoen euro gekregen voor de verplaatsing van
drie wagens. Een andere familie heeft een kwart miljoen
ontvangen voor de verplaatsing van één woonwagen. Het
betreft verplaatsingen binnen de grenzen van de Karosseer
over afstanden van slechts enige honderden meters.
Oppositiepartij CDA kondigt meteen aan pittige vragen
te zullen stellen aan verantwoordelijk wethouder Costongs.
Deze erkent al snel dat de door de gemeente betaalde bedragen
voor het verplaatsen of verhuizen van de woonwagens hoog
zijn. Maar hij zegt eveneens dat ze niet te hoog zijn omdat het gaat om complete villa’s en daar zit een prijskaartje
aan vast. De gemeente heeft op basis van taxaties en aangevraagde offertes met de bewoners herhuisvestingsovereenkomsten gesloten, waarbij de bewoners het geld krijgen
en het vervolgens zelf moeten regelen. De gemeente loopt
verder geen risico. Het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) besluit na de ontstane commotie om
de resterende 800.000 euro subsidie van Europa voor de
verhuisoperatie op Vinkenslag niet uit te keren. Het college
van B en W laat tijdens een ingelaste persconferentie op
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Kerstdrukte in de stad

ZONNEPANELEN VOOR LATEN BRANDEN
VLAM VAN MINCKELERS De opzet voor het laten
branden van de vlam van Minckelers wordt gewijzigd. Het
plan is dat zonnepanelen de energie gaan leveren voor het
laten branden van de vlam na het installeren van het nieuwe
betalingssysteem. Hiertoe dient een kleine strip panelen op
het beeld worden aangebracht. De wijze waarop wordt
esthetisch verantwoord geacht.

onder de aandacht te brengen om draagvlak te zoeken voor
beleidsingrepen die de groei van het gemotoriseerd verkeer
moeten beperken. Een voorbeeld hiervan is het hanteren van
parkeertarieven als sturingsinstrument voor verkeersstromen.
Niets doen wordt binnen het stadhuis niet als een optie gezien.

NIEUW OOST-EUROPEES INSTITUUT Het Maas-

Door de gemeente opgestelde verkeersprognoses laten zien
dat de stadssingels in 2020 op een doorsnee werkdag 50
procent meer verkeer te verwerken krijgen. Ook op de invalswegen wordt het de komende jaren fors drukker volgens de
prognoses. Ondanks de ondertunneling van de A2 en het
verleggen van de Noorderbrug wordt het bereikbaarheidsprobleem van de binnenstad niet opgelost in de komende
jaren als gevolg van de autonome groei van het gemotoriseerd
verkeer. Het stadsbestuur gaat de prognoses zo breed mogelijk

tricht Institute for Central and Eastern Europe (MICEE)
gaat van start. Het is de opvolger van het drie jaar geleden
mede op initiatief van de gemeente opgerichte netwerk OostEuropa, waarbij inmiddels ruim dertig bedrijven en instellingen
zijn aangesloten. MICEE moet dit netwerk versterken.
Met lezingen, studie- en handelsreizen worden banden
onderhouden tussen bedrijven uit de Euregio en Middenen Oost-Europa. De opening van het instituut aan de Markt
nummer 14 vindt plaats door burgemeester Onno Hoes en
Jan Mans, voorzitter van MICEE. Bij de opening zijn onder
meer de ambassadeurs uit Rusland en Polen aanwezig en de
honorair consuls van verschillende landen uit Oost-Europa.
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VERKEER STADSSINGELS FORS DRUKKER

Kerstshoppen

Kerst De Heeg

KOOPZONDAGEN - ONMISBAAR OF ONNODIG?

PROF. DR. ARIE NIEUWENHUIJZEN KRUSEMAN
NEEMT AFSCHEID VAN DE UM Prof. dr. Arie

Het CDA houdt op 17 december een discussieavond met als
thema Koopzondagen – Onmisbaar of Onnodig? Vertegenwoordigers van verschillende geledingen van de samenleving voeren het woord. Het debat is vooral een debat van
groot tegen klein. De grote ondernemingen, die voorstander
zijn van 52 koopzondagen per jaar, staan tegenover de kleine ondernemingen die moeite hebben om het huidige aantal
van 21 koopzondagen uit te breiden. Bewoners van de binnenstad, waaronder pastoor Kurris van de OLV-parochie,
betogen dat de stad op zondag onleefbaar wordt en dat de
15.000 binnenstadbewoners ook recht hebben op hun rust.
De discussieavond bevestigt het beeld dat de meningen in
de Maastrichtse samenleving verdeeld zijn.

KRITIEK OP STROOIEN MET EREDOCTORATEN
Op de dag van zijn afscheid uit oud-rector magnificus prof. dr.
Arie Nieuwenhuijzen Kruseman in het universiteitsblad D’n
Observant forse kritiek op het strooien met eredoctoraten door
de Universiteit Maastricht. Nieuwenhuijzen Kruseman heeft
grote moeite met het beleid van de UM rond eredoctoraten,
waarbij elke faculteit elk jaar een eredoctoraat uitreikt in plaats
van hooguit een paar eredoctoraten bij een lustrum van de
universiteit. Volgens Nieuwenhuijzen Kruseman neemt het
prestige van eredoctoraten af als Jan en Alleman er eentje krijgt.
Straks is het gek als je nog géén eredoctoraat van de UM hebt.
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Nieuwenhuijzen Kruseman, sinds 1987 verbonden aan de
Universiteit Maastricht als hoogleraar Interne Geneeskunde,
neemt op 14 december afscheid. Hij heeft zich binnen verschillende functies ingezet voor het bestuur van de UM; van 1995
tot 1997 als decaan van de faculteit Geneeskunde en tussen
1998-2003 als rector magnificus. In zijn afscheidscollege
Zonder zon groeit er niets pleit hij voor een aanpassing van
het Nederlandse zorgstelsel, waarbij de zorg meer rond de
patiënt wordt georganiseerd en de schotten tussen de eerste- en
tweedelijn verdwijnen.

BERGRUST DICHT VOOR VUURWERK De traditie
van vuurwerk kijken en afsteken vanaf de Sint Pietersberg
op het parkeerterrein bij Chalet Bergrust is niet meer. Het
parkeerterrein, dat voorheen tijdens de jaarwisseling door
honderden mensen werd bezocht, is tijdens de jaarwisseling
afgesloten voor publiek. Uitbater Michiel Scheepers van
Bergrust neemt de maatregel met pijn in het hart maar zegt
dat er klachten zijn geweest over onveilige situaties als gevolg
van vuurwerk afsteken tussen het publiek waarna hij door
de politie is gewezen op zijn verantwoordelijkheid. Chalet
Bergrust en het parkeerterrein zijn met oud en nieuw
alleen toegankelijk voor gasten die een kaart kopen voor het
besloten oud- en nieuwfeest. Zij mogen dan wel vuurwerk
afsteken.
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Veer zien MVV bezoekt de horecaondernemers in het stadscentrum

VEER ZIEN MVV KRIJGT VIJFDUIZEND EURO
VAN STEDELIJKE HORECA Het supportersinitiatief

GEMEENTERAAD STEMT VOOR TRAMVERBINDING MET HASSELT De gemeenteraad gaat

Veer Zien MVV, dat tot doel heeft om de voetbalclub
financieel te ondersteunen, rondt zijn tweede horeca-actie
af met een bedrag van vijfduizend euro. Spelers, oud-spelers
en donateurs van Veer Zien MVV hebben het geld bijeengebracht door het bezoeken van horeca-ondernemers in het
centrum voor een bedankje voor hun steun tijdens de vorige
actie en met het vriendelijke verzoek wederom een bijdrage
te leveren. Veer Zien MVV wil het bedrag voornamelijk
gebruiken als ondersteuning van Maastricht United, het samenwerkingsverband tussen MVV en zeventien amateurclubs.
Maastricht United beoogt een structurele bijdrage te leveren
aan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het voetbal in de
regio. De Voetbalschool Maastricht United wordt hiervan
een belangrijke exponent en beoogt het niveau van het amateurvoetbal in de regio te verhogen. Veer Zien MVV heeft
zich ten doel gesteld om dit seizoen vijfduizend euro te
doneren aan Maastricht United.

akkoord met de aanleg van de tramverbinding VlaanderenMaastricht. Dat betekent dat de aanleg van de internationale
verbinding weer een stuk dichterbij is. Verdere besluitvorming
is in handen van de Belgische regering, die in de loop van
2013 een definitief besluit neemt over de investering van
driehonderd miljoen euro voor het vervoersplan Spartacus,
waar de tramverbinding Vlaanderen-Maastricht onderdeel
van uitmaakt. De gemeente draagt in totaal achttien miljoen
euro bij aan realisering van de tram. Als de plannen doorgaan
moet de tram tussen Maastricht en Hasselt in 2018 gaan
rijden. De tram rijdt dan via de Wilhelminabrug en de St.
Maartenslaan naar het station. Volgens de jongste prognoses
gaan dagelijks 9000 mensen gebruik maken van de lijn
tussen Maastricht en Hasselt, waarvan zo’n 4200 op
Nederlands grondgebied. Mocht de lijn worden doorgetrokken tot Randwyck, dan kan dit aantal oplopen tot zo’n
7000 per dag.
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Kerstkribkesroute De Heeg

Flashmob kerst

NIEUW PLAN VOOR MUZIEKGIETERIJ: KOP
VAN SPHINX Tegelijkertijd met het bekend maken van

de gemeenteraad aanleiding om in een brief aan het college
van burgemeester en wethouders de vrees uit te spreken dat het
sluiten van de The Highlander wel eens zou kunnen leiden tot
meer en grotere feesten in studentenhuizen, die dan weer leiden
tot onveilige situaties en de nodige overlast in andere buurten.
De opstellers van de brief vinden de sluiting terecht maar zijn
bezorgd over de effecten ervan. Daarom pleiten zij ervoor dat
de gemeente en de politie in dit dossier gezamenlijk optrekken
om de negatieve effecten van de sluiting tegen te gaan.

het nieuwe Belvédère-plan maakt de gemeente bekend het
poppodium Muziekgieterij met ingang van 2015 te willen
huisvesten in de zogeheten Kop van Sphinx op de hoek van
de Boschstraat en de Frontensingel. Op deze locatie is ruimte voor een middenzaal voor achthonderd bezoekers en een
kleine zaal voor driehonderd man. De gemeente investeert
9,5 miljoen euro om het monument in te richten als popclub.
Het streven is om er een Euregionaal poppodium met allure
neer te zetten. Het college zal de gemeenteraad voorstellen
een businesscase voor de betreffende locatie op te stellen.
Dan zal er naar verwachting in het voorjaar van 2014 een
definitief besluit genomen worden. De opening is gepland
eind 2015. Totdat de definitieve locatie gereed is neemt De
Muziekgieterij tijdelijk zijn intrek in de Timmerfabriek.

MAAKINDUSTRIE KRIJGT WEER KLAP In de
maakindustrie vallen weer klappen. Bij Brema-Air, een
bedrijf op het industrieterrein Beatrixhaven, vallen twaalf
ontslagen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen,
produceren en installeren van luchttechnische systemen. De
ingezakte bouwmarkt is reden voor de reorganisatie. Er is
geen geld voor een sociaal plan voor de ontslagen werknemers.

STUDENTENCAFE THE HIGHLANDER HALF
JAAR DICHT NA DRUGSVONDST Studentencafé

FUSIE TUSSEN HARMONIEEN Harmonie Ster der

The Highlander aan de Hertogsingel gaat op last van de gemeente zes maanden dicht na de vondst van verschillende
soorten drugs. Het is de eerste keer dat het café, dat vooral
populair is onder buitenlandse studenten, wordt gesloten.
Over The Highlander wordt al langer geklaagd vooral door
bewoners van de omliggende straten, die zeggen ’s nachts
regelmatig geen oog dicht te doen vanwege luidruchtige
studenten. De sluiting is voor PvdA, D66 en GroenLinks in

Toekomst en de Koninklijke Harmonie van Maastricht
fuseren tot de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht.
Beide muziekgezelschappen tellen apart niet meer genoeg
leden om met voldoende muzikanten te kunnen optreden.
De twee harmonieën willen met deze fusie het voortbestaan
van de blaasmuziek in de binnenstad veiligstellen. De nieuwe
harmonie bestaat uit een drumband, een muziekkorps, een
opleidingsorkest en een blazerskas.
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Presentatie van Maastricht Airlines op het stadhuis

SUBSIDIE GEMEENTE VOOR MAASTRICHT
AIRLINES De gemeente geeft honderdduizend euro
subsidie aan de nieuwe luchtvaartmaatschappij Maastricht
Airlines. Met ingang van 25 maart 2013 verzorgt de nieuwe
luchtvaartmaatschappij vanaf Maastricht Aachen Airport
lijnvluchten naar Amsterdam, München en Berlijn. In 2014
komen daar tevens de bestemmingen Parijs, Londen en
Kopenhagen bij. Als voorwaarden voor de subsidie stelt de
gemeente dat er minimaal honderd banen komen voor mensen
uit de regio, de maatschappij Maastricht Airlines blijft heten
en de naam van de stad in de logo’s op de vliegtuigen te zien
is. Maastricht Airlines begint met zestig werknemers en twee
Fokker-50 toestellen. Een retourtje Maastricht-Amsterdam is
verkrijgbaar vanaf 79 euro.

neemt haar intrek in een pand aan de Putepeel in Malpertuis.
Beide organisaties gaan per 1 januari samen verder onder de
naam XONAR vrouwenopvang- en hulpverlening. Met de fusie
bundelen beide organisaties hun krachten en deskundigheid
op het gebied van veiligheid, opvang en hulpverlening bij
huiselijk geweld. De gemeente ondersteunt de fusie tussen
de twee organisaties en stelt hiervoor vanaf 2013 extra
vijftigduizend euro ter beschikking.

TIJDELIJKE CAMERA’S TEGEN DRUGSOVERLAST MOSAE FORUM Het probleem van de drugs-

aan de Hoogbrugstraat gaat dicht. ‘t Wieckerhoes fuseert
met Xonar Vrouwenopvang en de gefuseerde organisatie

overlast bij Mosae Forum blijkt toch groter te zijn dan
aanvankelijk is ingeschat. Een vaste groep dealers en verslaafden houdt zich vooral ‘s avonds op rondom de roltrappen
en de parkeergarage. De gemeente plaatst daarom tijdelijk
camera’s in de hoop het gevoel van onveiligheid weg te
nemen. Met name mensen die naar hun auto lopen in de
parkeergarage worden ‘s avonds agressief benaderd door
drugsrunners.
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VROUWENOPVANG GEBUNDELD AAN PUTEPEEL Het pand van Stichting ‘t Wieckerhoes Vrouwenopvang

Eerste exemplaar “Een broodje in de oven” uitgereikt in Selexyz

100ste uitzending Kaffee Eus Mestreech

VIVRE SLUIT ZORGCENTRUM MOLENHOF

koste wat kost willen aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen
in het Belvédèregebied vooral rondom het Eiffelgebouw.
Zo wordt poppodium de Muziekgieterij gehuisvest in de
zogeheten Kop van Sphinx en verhuist filmhuis Lumière
naar de Timmerfabriek. Ook wordt erover gedacht een
discotheek/club in het Eiffelgebouw te vestigen. Dit alles
leidt tot een nieuw jong stadsdeel waarin Pathé niet zou willen
ontbreken.

Zorgkoepel Vivre, eigenaar van zorgcentrum Molenhof in
het Jekerkwartier, meldt dat het zorgcentrum gaat verdwijnen.
Tot en met 2015 blijft het nog open maar daarna wordt het
verkocht om, naar alle waarschijnlijkheid, plaats te maken
voor woningbouw bij het stadspark. Voor het complex heeft
zich al een potentiële koper gemeld, waarvan Vivre de naam
echter nog niet wil prijs geven. De gemeente is nog niet
op de hoogte van de plannen. Vivre gaat op het terrein van
Klevarie een nieuw zorgcentrum bouwen. Het uit 1972
daterende Molenhofcomplex, laatstelijk gerenoveerd in
1998, voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. De Raad
van Bestuur heeft drie mogelijkheden onderzocht: renovatie,
sloop en nieuwbouw op dezelfde plek alsook verkoop van
Molenhof en nieuwbouw op een andere plek. Uiteindelijk is
gekozen voor de laatste optie. De nieuwbouw op het terrein
van Klevarie is bestemd voor de bewoners van de verpleeghuisafdeling. De bewoners van het verzorgingshuis krijgen
een plaats aangeboden in een andere locatie van Vivre. De
verzorgingshuisbewoners met aanvullende psychiatrische
zorg verhuizen naar verpleeghuis Grubbeveld.

PATHE-BIOSCOOP WIL NAAR BELVEDERE
Ingewijden binnen en buiten het stadhuis melden dat de aan
de Wilhelminasingel gelegen Pathé-bioscoop wil verhuizen
naar het Belvédèregebied. Mocht de gemeente een verhuizing
niet toestaan dan vertrekt de bioscoop uit de stad. Pathé zou
December 2012

MEERDERHEID IN DE GEMEENTERAAD WIL
BUITENLANDERS WIET LATEN KOPEN Een
meerderheid in de gemeenteraad wil dat buitenlanders wiet
kunnen kopen in coffeeshops, zodra de spreiding van de
coffeeshops vanuit het centrum naar de stadsranden is
gerealiseerd. Het spreidingsbeleid is al door de raad geaccordeerd toen de kwestie van de wietpas nog niet speelde. De
Raad van State wil nu dat de gemeente het spreidingsbeleid
van coffeeshops beter onderbouwt in het licht van de
wietpas. De fracties van onder andere PvdA, GroenLinks,
D66, PVM, SP en SBM verwerpen in een uitgegeven
verklaring de wietpas en willen dat ook buitenlanders
straks welkom zijn in de coffeeshops. Een meerderheid in
de raad vindt ook dat de wietteelt gelegaliseerd moet worden,
omdat dan de thuisteelt hard kan worden aangepakt, het
THC-gehalte kan worden gecontroleerd en accijns kan worden
geheven.
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Feestelijke opening van de tweede brandweerkazerne aan de Molensingel

OPENING TWEEDE BRANDWEERKAZERNE
Op 12 december wordt een nieuwe tweede brandweerkazerne
geopend. Die is nodig om tijdens de bouw van de A2-tunnel
ook in het zuiden van de stad op tijd bij branden en incidenten te
zijn. Na het gereed komen van de tunnel blijft het steunpunt
bestaan om bij incidenten in de tunnel van twee kanten snel
hulp te kunnen bieden.

NIEUW TOEKOMSTPLAN VOOR BELVÉDÈRE
Met een casco restauratie van het beeldbepalende Eiffelgebouw
wil de gemeente de herontwikkeling van het Belvédèregebied
nieuw leven inblazen. Het nieuwe toekomstplan, inmiddels
Belvédère 2.0 genoemd, is de vrucht van een intensieve
samenspraak tussen stadsbestuur en gemeenteraad. Van het
oorspronkelijke masterplan voor het 280 hectare grote gebied
rest, als gevolg van de economische crisis, nagenoeg niets
meer. Na het afhaken van de twee bij de start betrokken private
partijen (ING en BPF) is de regie over de herontwikkeling
geheel in handen van de gemeente komen te liggen. Met het
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nieuwe toekomstplan wil de gemeente tot een doorstart komen
met name voor het monumentale 30.000 vierkante meter
grote Eiffelgebouw. Na casco restauratie van de voormalige
Sphinxfabriek wil de gemeente het gebouw als aanjager laten
fungeren van allerlei initiatieven op het vlak van ambachtelijkheid, ondernemerschap, stadswonen en uitgaan. De Eiffel is
één van de drie gebieden waarin de nieuwe Belvédère is opgeknipt. Andere zijn het Frontenpark, een nieuw stadspark tussen
Hoge en Lage Fronten, en het bedrijventerrein Bosscherveld.

BRUGPLAN NOORDERBRUG AANGEPAST AAN
BELANG VAN DE FIETSER Na scherpe kritiek van de
plaatselijke afdeling van de Fietsersbond is het plan voor
het verleggen van de Noorderbrug aangepast om tegemoet
te komen aan het belang van de fietsers. In Limmel bij de
brandweerkazerne en aan de Bosscherweg zijn de door de
Fietsersbond aangedragen alternatieven gehonoreerd. Door
de aanpassingen van de fietsroutes worden veiligere en
snellere verbindingen voor fietsers gerealiseerd.
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Belgische Para’s bij grensoefening

Opzetten Kerstboom Wolder

INTERNATIONALE UM BEDREIGT STUDENTENLEVEN Door het op internationalisering gerichte beleid van

betalen van de verbouwingskosten. De redenen voor het
afhaken van de potentiële huurders zijn volgens de gemeente
divers. Deels vanwege de economische crisis waardoor
partijen niet meer zo snel een contract van vijf of tien jaar
aangaan, maar ook vanwege de veranderende welzijnswereld.
Trajekt, dat een van de grotere huurders had moeten worden,
gaat steeds meer wijkgebonden werken wat zijn weerslag
heeft op de huisvesting. Het is nog niet bekend wat er nu
met het City Centrum gaat gebeuren.

de universiteit dreigt het studentenleven in de stad haar karakter
te verliezen, aldus de Maastrichtse Kamer van Verenigingen,
de samenwerking tussen studentenverenigingen Tragos, Koko
en Circumflex. De cijfers liegen er niet om. Van de 2500 nieuwe studenten die in 2012 deelnemen aan de INKOM is het
merendeel van buitenlandse afkomst. De buitenlandse studenten sluiten zich niet aan bij studentenverenigingen en blijven
veelal binnen de eigen kring. Ze zijn ook niet vertrouwd met
de typische cultuur van studentenverenigingen die Nederland
kent. De Nederlandse student vindt het belangrijk om tijdens
zijn studie ook ervaring op te doen met het organiseren van
verenigingsactiviteiten, het uitvoeren van bestuurlijke taken en
het opbouwen van een netwerk. Buitenlandse studenten zijn
meer gefixeerd op hoge punten, snel afstuderen om vervolgens
weer snel huiswaarts te keren. Het gevolg is, in tegenstelling
tot de landelijke trend, een terugloop van het aantal nieuwe
leden bij de Maastrichtse studentenverenigingen.

MAASTRICHT GOED BEDEELD BIJ REORGANISATIE POLITIE Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maakt bekend dat Maastricht een van de tien hoofdlocaties
wordt voor de regionale eenheden van de nationale politie. Op
de hoofdlocaties worden vooral staffuncties en ondersteunende
diensten ondergebracht. Maastricht krijgt ook een van de acht
meldkamers van de landelijke meldkamerorganisatie.

GEMEENTE SLUIT MEER DRUGSPANDEN In

Capucijnenstraat gaat toch dicht. De gemeente ziet af van
een eerder aangekondigde verbouwing van zes miljoen euro,
die een compleet welzijnscentrum had moeten opleveren.
Reden is het afhaken van steeds meer huurders voor de
nieuwbouw, waardoor er niet voldoende dekking is voor het

2012 sluit de gemeente 43 woningen of lokalen vanwege
het aantreffen van hard- of softdrugs. Dat is bijna twee keer
zo veel als in 2011 toen er sprake was van 22 gedwongen
sluitingen. Het toegenomen aantal sluitingen wordt vooral
veroorzaakt door een beleidswijziging, het zogeheten
Damoclesbeleid. Door deze beleidswijziging kan de gemeente
een woning bij de vondst van bijvoorbeeld een hennepplantage
meteen voor zes maanden sluiten.
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GEMEENTE ZIET AF VAN VERBOUWING: CITY
CENTRUM GAAT DICHT Het City Centrum aan de

Jean Phillipe Rieu signeert zijn boek

Al-Mansouri niet vergeten

DOEK VALT VOOR MAASTRICHTSE MY FAIR
LADY In het Theater aan het Vrijthof wordt de laatste voor-

FAKKELTOCHT VOOR AL-MANSOURI Op 10

stelling gegeven van Mie fien mamzèlke, de Maastrichtse versie
van de wereldberoemde musical My Fair Lady. Met veertien
voorstellingen, meer dan tienduizend bezoekers en lovende
reacties van pers en publiek is de productie van ‘t Mestreechs
Volleks Tejater een groot succes. ‘t Mestreechs Volleks Tejater
viert met Mie fien mamzèlke het 30-jarig bestaan.

VERBOD OP EIGEN TRAKTATIE PEUTERS De
Stedelijke Peuterspeelzaal Stichting STEPS, waar 23 peuterspeelzalen onder vallen, laat in een brief aan de ouders van
de peuters weten dat peuters vanaf 1 januari geen thuis
gemaakte traktaties meer mogen uitdelen in de peuterspeelzalen bij bijvoorbeeld hun verjaardag. De peuters die iets te
vieren hebben mogen voortaan enkel nog door de leidsters
verzorgde gezonde versnaperingen uitdelen.

SCOOTERBELEID IN DE MAAK De gemeente werkt
aan beleid voor scooters om een oplossing te vinden voor
het groeiend aantal gevaarlijke verkeerssituaties en het
stallingsprobleem van de tweewielers. De populariteit van
scooters, voor een belangrijk deel ingegeven door files,
dure parkeertarieven en het gebruiksgemak, is een groeiend
probleem net zoals elders in Nederland. Het aantal
verkeersongevallen, waarbij scooters betrokken zijn, groeit
evenals de luchtvervuiling en de geluidsoverlast.
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december, de Dag van de Rechten van de Mens, nemen zo’n
veertig mensen deel aan een fakkeltocht vanaf het station
naar het Mensenrechtenmonument op de Kakeberg. De tocht
wordt gehouden om stil te staan bij Abdullah al-Mansouri, de
Maastrichtenaar die al zes jaar in Iran in gevangenschap zit. Sinds
zijn verdwijning is niets meer van hem vernomen. Verdwenen
maar niet vergeten was dan ook de tekst op een spandoek.

FAB POP-UP-STORE GEOPEND IN WINKELCENTRUM ENTRE DEUX Modeontwerpers uit de
Euregio Maas-Rijn tonen hun werk in de zogeheten FAB
POP-UP Store, een tijdelijke winkel in winkelcentrum
Entre Deux. Het project Fashion Across Borders komt uit
de koker van FASHIONCLASH, Modemuseum Hasselt
en Designmetropole Aachen. Het geeft jong modetalent de
kans hun creaties te tonen en te verkopen.

SUBSIDIE VAN PROVINCIE VOOR HERSTEL
LANDSCHAPSPARK VAESHARTELT De provincie
verstrekt bijna twee ton subsidie voor het herstel van het
Engels landschapspark bij kasteel Vaeshartelt. Met de provinciale bijdrage kunnen het oorspronkelijke naaldbomenbos,
het grote kanaal met waterval, fonteinen en het achttiende
eeuwse Sterrenbos worden hersteld. Het park bij Vaeshartelt
is in 1853 in opdracht van Petrus Regout aangelegd door
de Belgische tuinarchitect Gindra.
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Samen zingen in de OLV Basiliek
in plaats van buiten op het OLV plein

Fototentoonstelling van bekende Limburgers
met hun favoriete boek in Centre Céramique

WAT WAS ER NOG MEER
SAMEN ZINGEN Na de eerste uitvoering van het Samen

BRUIDSHUIS PEREBOOM STOPT Na meer dan

zingen onder leiding van pastoor Kurris in december 2011
op het Onze Lieve Vrouweplein is het intussen een traditie. Ook
dit jaar weer op de zondag voor Kerstmis. Helaas vanwege
regen deze keer binnen in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.

een halve eeuw stopt het gerenommeerde Bruidshuis Pereboom
aan de Grote Gracht vanwege het ontbreken van een opvolger.

LEZEN MET EEN ZACHTE G In het kader van het

trekt in 2012 ruim honderdduizend bezoekers gelijk aan het
bezoekersaantal in 2011.

350-jarig bestaan van de Maastrichtse stadsbibliotheek
wordt in het Centre Céramique de fototentoonstelling Lezen
met een zachte G gehouden. Tentoongesteld worden 66
door Ruben Reehorst gemaakte portretten van min of meer
bekende Limburgers met hun favoriete boek.

SCHOOL ITTEREN DICHT NA LOPEND SCHOOLJAAR Onderwijsstichting Innovo maakt tijdens een informatiebijeenkomst voor personeel en ouders van leerlingen
bekend dat basisschool Op de Sterkenberg in Itteren sluit na
het lopende schooljaar.

BONNEFANTENMUSEUM TREKT HONDERDDUIZEND BEZOEKERS Het Bonnefantenmuseum

KERSTBOOM WOLDER Bewoners van de wijk Wolder
willen voor het eerst een 1000 kg zware en 8,5 meter hoge
kerstboom opzetten met 1000 lampjes. Helaas is deze eerste
poging niet erg succesvol. Na twee uur zwoegen en ploeteren,
breekt de top van de boom en wordt het opzetten afgeblazen.

KERSTMANNENLOOP IN DE REGEN Langs de
feestverlichting van Magisch Maastricht rennen honderden
kerstmannen in de regen de vier kilometer lange route door
de stad in het kader van de jaarlijkse Kerstmannenloop.

VIJFTIG JAAR CAFÉ DE TRIBUNAL Op 20 december
bestaat het roemruchte café De Tribunal aan de Tongersestraat
vijftig jaar. Gedurende de herfstperiode wordt het jubileum
van het stedelijke horecafenomeen gevierd met een reeks
van feestelijke en culturele activiteiten.

December 2012
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Echte kerstmannen zijn niet vies van een beetje regen tijdens de Kerstmannenloop

Kerst met Opera Zuid in Malpertuis
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December 2012

Mondi is wereldspeler op het gebied van papier en verpakkingen en zelfs wereldleider voor industriële verpakkingen.
De multinational Mondi is een beursgenoteerd bedrijf en
opereert in dertig landen en telt meer dan 25.000 werknemers.
In Maastricht werken honderd mensen in het bedrijf, gelegen
op het bedrijventerrein Bosscherveld.
In 1936 begon Bates-Cepro, in vroegere tijden beter bekend als de
Zakkenfabriek, in Maastricht met de productie van industriële
verpakkingen en vanaf 1941 zijn ze gevestigd op de huidige
locatie aan de Fort Willemweg. De Zakkenfabriek was gespecialiseerd in verpakkingen van bijvoorbeeld cement, mortel en
gips, uiteraard vanwege de nabijheid van de ENCI. Sinds 1990
maakt het bedrijf deel uit van het internationaal papier- en
verpakkingsconcern Mondi en voert de naam Mondi Maastricht
NV. Tegenwoordig is Mondi Maastricht vooral bekend om zijn
voedselveilige verpakkingen voor onder meer melkpoeders,
meel, cacao en diervoeders. Tot de klantenkring van Mondi
behoren onder andere bekende merken uit de zuivelindustrie.
Toegespitst op de voedselmarkt kan Mondi Maastricht verpakkingsoplossingen aanbieden, op basis van de laatste trends en
eisen op het gebied van hygiëne en zaksluitingen. Ongeveer
65% van de productie is voor Nederlandse klanten en de rest is
bestemd voor de export naar onder meer Frankrijk, Scandinavië,
Duitsland en Azië.
Het thema veiligheid is bij ieder industrieel bedrijf een
topic, maar bij Mondi Maastricht in het bijzonder vanwege
de productie van voedselveilige verpakkingen. Als gecertificeerd bedrijf betekent dat de hoogste waakzaamheid voor
de veiligheid van de mensen, de machines, de producten en
de omgeving. Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieubewustzijn spelen een grote rol in het productieproces. Tijdens
de rondleiding door de fabriek is dat met eigen ogen waar te
nemen: strenge kledingvoorschriften en procedures, beveiligde
paden door de fabriek, duurzaamheidsmaatregelen en
afgeschermde productiemachines.

Bart Winthagen is na zijn opleiding Bedrijfseconomie in
dienst getreden bij Mondi Maastricht als financieel specialist
en controller. Na enige jaren heeft hij zijn carrière vervolgd
bij het operationele hoofdkantoor van Europa in Wenen.
Momenteel voert hij samen met Patrick van Orshaegen (de
Managing Director voor de drie fabrieken van Mondi binnen
de Benelux) de directie bij Mondi Maastricht. Bart vervult
tevens de functie van controller Benelux.

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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dagen werden er naast zakken namelijk ook andere verpakkingsproducten vervaardigd. Vandaag de dag is Mondi een
pionier binnen haar industrie voor industriële zakken, vooral
op het gebied van voedselveiligheidseisen.

Het uit 1941 stammende gebouw is te ruim maar nog prima
geschikt om het productieproces te faciliteren. In vroegere

De aanlanding van de nieuwe Noorderbrug vlak achter de
fabriek vraagt afstemming met de gemeente en de omgeving.
Die nieuwe infrastructuur, die er vóór 2020 ligt, zal met
de aanlanding van de Noorderbrug, de Bosscherlaan en de
lightrail naar Hasselt, het bedrijventerrein Bosscherveld
aanmerkelijk aantrekkelijker maken vanwege de zichtbaarheid
en de betere bereikbaarheid. De vestiging van een PDV-locatie
zal ook andere bezoekers aantrekken. Bart Winthagen is
momenteel voorzitter van de bedrijvenvereniging Bosscherveld
en spant zich in om het vestigingsklimaat én de relatie met
de stad te verbeteren respectievelijk te intensiveren.
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Bart Winthagen en Patrick Van Orshaegen

De Zakkenfabriek is redelijk bekend in de stad, maar Mondi
zegt de meeste mensen nog niet zoveel. Dat wil Mondi
veranderen door het project INSPIRE (inspiratie), waarbij
openheid naar de omgeving en betrokkenheid van de eigen
mensen de dragers zijn.

-

2012
Augustus
September
Oktober
November
December
2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

Januari 2013

Dies Natalis met dierenprotest
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Marcel Mourmans ontvangt de Award 2012 van de KHN afdeling Maastricht en Heuvelland

UITREIKING AWARD EN OORKONDE KONINKLIJKE HORECA NEDERLAND AFDELING MAASTRICHT EN HEUVELLAND Marcel Mourmans, grondlegger van snackproducent Mora en sinds een aantal jaren
eigenaar van wijnhandel Thiessen aan de Grote Gracht, wordt
onderscheiden met de Award 2012, de jaarlijkse prijs van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor de meest invloedrijke
horecaondernemer van Maastricht en omstreken. Mourmans
krijgt de Award in zijn eigen monumentale wijnkelder, waar de
nieuwjaarsreceptie van KHN afdeling Maastricht en Heuvelland wordt gehouden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie ontvangt
maître Jacques Zeguers, een van de bekendste koks van de
stad en eigenaar van het naar hemzelf vernoemde restaurant
in de Tongersestraat, de Oorkonde in Goud van KHN afdeling
Maastricht en Heuvelland. Zeguers, al zestig jaar in het vak,
ontvangt het eerbetoon vanwege zijn inspanningen om de
horeca tot een ongekende hoogte te tillen en omdat de inmiddels
75-jarige Zeguers een vakman pur sang is, die nog steeds een
lichtend voorbeeld is voor veel van zijn vakbroeders.
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STIMULANS VOOR PARTICULIER GROEN De
gemeente gaat particulier groen in de stad stimuleren door
het aanbieden van hulp aan mensen die hun stenen of
betonnen voortuin willen inruilen voor gras en planten. Het
stadsbestuur werkt aan pakketten om mensen hierbij te
ondersteunen, ook financieel. Tevens komen er cursussen
om inwoners aan te sporen hun tuin groener te maken.
Hoveniers en architecten worden ingeschakeld voor advies.

LEGER DES HEILS: STAD KENT TIENTALLEN
DAK- EN THUISLOZEN In de stad leven nog altijd
tientallen dak- en thuislozen, zo concludeert het Leger des
Heils een jaar na de invoering van de soepbus. De busdienst
is ingesteld om mensen op straat van soep en brood te
voorzien en om een beeld te krijgen van het aantal dak- en
thuislozen in de stad. Volgens het Leger gaat het om
tientallen personen al kan geen exact aantal worden
genoemd omdat grote delen van de stad nog niet zijn
bezocht door de soepbus.
Januari 2013

Protestmars voor sluiting van kerncentrale in Tihange

Ludieke demonstratie door Anti Dierproeven Coalitie tijdens
de viering van de 37e verjaardag van de universiteit

INTERNATIONALE DEMONSTRATIE TEGEN
KERNCENTRALE TIHANGE Ruim duizend demon-

LUDIEKE DEMONSTRATIE TIJDENS VIERING
37E VERJAARDAG UNIVERSITEIT MAASTRICHT

stranten lopen mee in een protestmars voor sluiting van
de Belgische kerncentrale Tihange gelegen op 45 kilometer
van Maastricht. Demonstranten uit Nederland, België en
Duitsland lopen vanaf Plein 1992 naar de Markt waar ruim
11.000 handtekeningen worden overhandigd aan burgemeester
Onno Hoes, die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De protestactie is een initiatief van
de Statenfractie van GroenLinks en de lokale afdelingen in
Zuid-Limburg. GroenLinks wil dat de Belgische centrale
gesloten wordt omdat de centrale oud en versleten is en een
gevaar voor de wijde omgeving zou zijn.

De Anti Dierproeven Coalitie vindt de 37ste Dies Natalis
van de Universiteit Maastricht op 14 januari geen reden voor
het vieren van een feest zolang honden worden gebruikt in
pijnlijke dierproeven. Ruim een uur voor aanvang van de
festiviteiten verzamelt zich bij het Theater aan het Vrijthof
een vijftigtal demonstranten. Een aantal van hen is gestoken
in hondenpakken en draagt borden met de tekst ‘Wij willen
vrij zijn’, daarmee blijk gevend van hun afkeuring van de
experimenten met honden binnen de universiteit.

AFNEMENDE BELANGSTELLING VOOR WEBSITE ZICHT OP MAASTRICHT De belangstelling
voor de culturele website Zicht op Maastricht neemt af. Dit
geldt vooral voor de interactiviteit van de website. Met de
in 2006 gelanceerde website beoogt de stad een interactief
virtueel historisch museum op te zetten waarbij de inwoners
een aandeel kunnen leveren in de geschiedschrijving van
de stad. In 2012 is slechts één verhaal hieraan toegevoegd.
Ook van het discussieforum voor historische onderwerpen
wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Slechts 15 van de 38
gepresenteerde discussie-items hebben tot reacties geleid;
de meeste reacties dateren al van jaren geleden. Het aantal
bezoekers van de website bedraagt gemiddeld 35.500 per jaar.

Onno bedankt. Helaas is een strontvlieg ook een vlieg, zo
staat in grote witte letters te lezen op de ruiten van café To
The Point aan de Grote Gracht. Het café is door de burgemeester voor de duur van zes maanden gesloten nadat
bij een inval soft- en harddrugs zijn aangetroffen. Volgens
de gemeente zijn er al sinds 2009 aanwijzingen dat in het
café drugs gebruikt en verhandeld worden. Het café wekt
de indruk een coffeeshop te zijn onder andere doordat de
aangetroffen softdrugs zaten verpakt in kleine zakjes. Dat
er niet eerder is opgetreden, heeft alles te maken met het
verscherpte beleid sinds de invoering van de wietpas. To
The Point is het tweede café in iets meer dan een maand tijd,
dat dicht gaat op grond van overtreding van de Opiumwet.
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CAFE-EIGENAAR ‘BEDANKT’ BURGEMEESTER
ONNO HOES VOOR GEDWONGEN SLUITING

Uitreiking van de eerste prijs voor film tijdens het M2LIVE Weekend

ZEVENDE EDITIE M2LIVE WEEKEND In het Bonnefantenmuseum vindt op 26 en 27 januari voor de zevende
keer het M2LIVE Weekend plaats. Het weekend is bedoeld
om jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur.
Het programma bestaat uit meer dan tachtig optredens en
wordt bijgewoond door een paar duizend jongeren. Het
programma is samengesteld door middelbare scholieren en
studenten uit de stad. De zondag staat in het teken van de
M2LIVE filmprijs, een aanmoedigingsprijs voor jonge filmmakers. Meer dan honderd studenten uit Nederland, België
en Duitsland hebben een film ingestuurd. De jury kent de
eerste prijs toe aan een korte film met de titel Regelnull,
gemaakt door tien studenten van Kunsthochschule Kassel.
Aan de eerste prijs is een bedrag verbonden van duizend euro.

dagen is het in het algemeen flink druk geweest in de binnenstad. Het uitblijven van kou en winterse buien heeft hier ook
aan bijgedragen. De verlichting in de binnenstad wordt door
velen zeer positief ervaren maar ook het cultuurprogramma
leidt tot enthousiaste reacties.

POLITIE ONTDEKT VERBORGEN WOONRUIMTE
IN NOORDERBRUG Na de aanhouding van een dakloze

Centrummanagement en organisatoren is Magisch Maastricht
editie 2012 een succes. Ondanks een aantal regenachtige

ontdekt de politie in de Noorderbrug een bijzondere woonruimte, die door meerdere daklozen wordt gebruikt. Een luik,
waarvan het slot is vernield, verschaft de daklozen toegang tot
een betonnen ruimte onder de brug. Van daar bereikt men via
een aantal gangen een open ruimte, die in gebruik is als woonen slaapruimte. Het aftappen van elektra in de brug zorgt voor
de stroomvoorziening. De politie treft geen mensen aan in de
brug maar wel allerlei van diefstal afkomstige spullen,
waaronder koffiezetapparaten en een elektrische scooter. De
politie en de gemeente ontruimen de ruimte onder de brug en
sluiten deze af om opnieuw gebruik ervan te voorkomen.
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MAGISCH MAASTRICHT: TEVREDENHEID OVERHEERST Afgaande op de positieve geluiden bij ondernemers,

Sluiting door de gemeente van het wijkcentrum
op de Karosseer in aanwezigheid van de ME

Opening en inwijding van de
eerste Armeense Apostolische kerk in Limburg

ME BIJ SLUITING WIJKCENTRUM KAROSSEER

OPENING ARMEENSE KERK Op 26 januari wordt de

De gemeente sluit het wijkcentrum op bedrijvencentrum
Karosseer in aanwezigheid van de Mobiele Eenheid. Het
wijkcentrum is de ontmoetingsplaats voor bewoners van het
voormalige woonwagencentrum Vinkenslag en moet van de
gemeente sluiten omdat de exploitant niet over de vereiste
horecavergunning beschikt. Er bestaat ook geen zicht op de
komst van een nieuwe exploitant die een vergunning zou
kunnen aanvragen. Het gebouw is leeggehaald en aan de
buitenkant van de ramen zijn metalen platen bevestigd.

eerste Armeense kerk in Limburg ingewijd in Maastricht. De
Christus Hemelvaartkerk in de wijk Pottenberg doet voortaan
ook dienst als Armeense kerk en draagt in die hoedanigheid
de naam Surp Karapet (Heilige Voorloper). Bij de opening
zijn onder anderen bisschop Frans Wiertz en pastoor-deken
Mathieu Hanneman van de Sint Servaasbasiliek aanwezig. De
Armeense gemeenschap zegt zich verbonden te voelen met
Limburg en wijst erop dat Sint Servatius, in de vierde eeuw
na Christus de eerste bisschop van Nederland, van Armeense
afkomst is.

RECORD AANTAL DEELNEMERS EN RECORD
OPBRENGST ZWEIT VEUR LEID Een record aantal

AANTAL ONTRUIMINGEN DOOR HUURSCHULD
NEEMT FORS TOE Het aantal huisuitzettingen wegens

van 1027 lopers neemt deel aan de negentiende editie van
Zweit veur Leid, de jaarlijkse hardloopwedstrijd voor het
goede doel. Een absoluut record, de sponsorloop telde nooit
eerder zoveel deelnemers. Deelnemers kunnen kiezen uit een
of meerdere rondjes van vier kilometer. Start en finish zijn op het
Onze Lieve Vrouwe Plein. Het parcours gaat door de binnenstad
langs diverse sambabands en zaate herremeniekes. Onder de
lopers zijn gouverneur Theo Bovens, rector magnificus Luc
Soete van de Universiteit Maastricht en de voltallige selectie
van MVV. Het record aantal deelnemers zorgt voor een
record opbrengst van 68.423 euro voor drie goede doelen:
Een beweeg-je-fit tuin van Sevagram, een fietsproject van
Jeugdzorg Talent en Playing for Success, een initiatief van
alle stedelijke onderwijsinstellingen samen met MVV.

huurschuld in 2012 bedraagt 82, hetgeen een toename
van meer dan 20% betekent ten opzichte van de 67
huisuitzettingen wegens huurschuld in 2011. Dit blijkt uit
cijfers van de drie grootste woningcorporaties Woonpunt,
Servatius en Maasvallei. De woningcorporaties hanteren
alle drie een min of meer identiek incassobeleid waarin
volgens de corporaties ontruiming van een huurwoning
de laatste optie is. Voordat tot een uitzetting van huurders
met een betalingsachterstand wordt besloten is een lang
traject doorlopen inclusief persoonlijke gesprekken, het
aanbieden van een betalingsregeling en het inschakelen
van schuldhulpverlening. Desondanks komt het nog
steeds voor dat huurders uiteindelijk uitgezet worden.
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Sneeuwlandschap in januari

Presentatie van “de Tempeleer”, het blad van de Tempeleers

SJUDDELE OPPE VRIETHOF MAG VAN DE GEMEENTE Ondanks alle commotie vooraf, verstrekt de ge-

D66 TEGEN GRATIS AANBIEDEN VAN SPORT
DOOR DE GEMEENTE De raadsfractie van D66 wil

meente een vergunning aan Mocon Events voor het organiseren
van Sjuddele oppe Vriethof, het nieuwe evenement op vrijdag
voor carnaval. De gemeente zegt geen reden te zien om
Sjuddele te weigeren omdat de vergunningaanvraag aan alle
eisen binnen de APV voldoet en er geen bezwaren naar voren
zijn gekomen. De zestigdagennorm op het Vrijthof is niet van
toepassing omdat Sjuddele minder dan de helft van het plein
gebruikt. Op vrijdag voor de carnaval blijkt dat alle commotie vooraf over het nieuwe carnavalsevenement voor niets is
geweest. Het evenement trekt nauwelijks belangstellenden.
Naar aanleiding van alle rumoer laat het stadsbestuur weten
meer grip te willen krijgen op evenementen op het Vrijthof.

dat de gemeente stopt met het aanbieden van gratis sportactiviteiten. Volgens de partij is dat oneerlijke concurrentie voor verenigingen en andere partijen die tegen betaling
sport aanbieden. Die zouden daarover hebben geklaagd. De
gemeente roept inwoners via haar website op mee te doen
aan gratis sportactiviteiten. D66 vindt dat de gemeente op
het gebied van sport en beweging behoort te faciliteren en
niet te organiseren. Voordat de gemeente het initiatief neemt
dient eerst te worden gekeken naar partners die activiteiten
kunnen organiseren.

ONDERZOEK RTL NIEUWS: VEEL GEWELD OP
MAASTRICHTSE VOETBALVELDEN Uit onderzoek
van RTL Nieuws blijkt dat er sprake is van veel geweld op
de Maastrichtse amateurvoetbalvelden. Bij Maastrichtse
clubs zijn de afgelopen 2,5 jaar gemiddeld 7,3 incidenten per
duizend leden door de KNVB bestraft. Alleen bij Amsterdamse
clubs moest de KNVB vaker optreden. Daar betreft het
7,6 incidenten per duizend leden. RTL heeft per provincie
de grootste gemeenten onderzocht om te kijken welke
clubs het vaakst worden bestraft door de KNVB wegens
wanordelijkheden en geweld op en rond het veld. In totaal
zijn 375 clubs onder de loep genomen.
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TBS-KLINIEK GAAT DICHT De directie van tbs-kliniek
De Rooyse Wissel maakt bekend de tbs-afdeling in Maastricht
te sluiten. De Rooyse Wissel huurt momenteel een aantal
afdelingen van de PI Overmaze. Naast het afnemend aantal
tbs-ers zijn vooral de hoge huurkosten reden om geen
patiënten meer te plaatsen in Maastricht. De 55 cliënten van
Maastricht worden nog dit jaar geplaatst in de hoofdlocatie
van de kliniek in Oostrum. Bekeken wordt hoeveel van de
ongeveer honderd werknemers van de kliniek over kunnen
gaan naar de vestiging in Oostrum, al worden ontslagen
niet helemaal uitgesloten. De tbs-kliniek in Maastricht werd
twee jaar geleden officieel geopend.
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Malberg Eucharistieviering jongeren

GEMEENTE TREKT SUBSIDIEAANVRAAG
VINKENSLAG IN De gemeente besluit op 30 januari

SPHINX WORDT PARTNER VAN MAASTRICHT
UNITED Sphinx en MVV maken bekend dat Sphinx partner

de subsidieaanvraag van bijna vier miljoen euro voor de
Karosseer, het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag,
in te trekken. Hoewel de subsidie al grotendeels is
uitbetaald is de formele toekenning van de subsidie in
gevaar vanwege gerezen twijfels over de verantwoording
van de gemaakte kosten omdat geen bonnetjes overlegd
kunnen worden. De gemeente tracht nu vier miljoen
euro Europese subsidie in de wacht te slepen door
een subsidieaanvraag in te dienen voor de nieuwbouw
van het United World College Maastricht (UWCM).
Voor dit laatste project heeft de gemeente al in 2010
een subsidieaanvraag ingediend. Het project is toen
ontvankelijk verklaard maar kon niet gehonoreerd
worden omdat voor Maastricht geen EFRO middelen
meer beschikbaar waren, voornamelijk vanwege de
subsidieaanvraag voor de Karosseer. Nu de aanvraag
voor de Karosseer wordt teruggetrokken ontstaat er weer
ruimte binnen de voor Maastricht beschikbare EFRO
middelen, reden voor de gemeente de subsidieaanvraag
voor het UWCM opnieuw in te dienen. De deadline
hiervoor is 1 februari 2013. Het CDA ziet in de gang van
zaken de bevestiging van haar gelijk tijdens het debat in
december en vraagt om opheldering over het schuiven
met subsidieaanvragen door het gemeentebestuur. Het
CDA wil vooral weten of dit wel geoorloofd is.

wordt van Maastricht United. De komende drie jaar is de
naam van de sanitairproducent te zien op de shirts van het
Maastrichts elftal. Dit team bestaat uit de grootste talenten
van de amateurclubs die zijn aangesloten bij Maastricht
United, het samenwerkingsverband tussen MVV en achttien
regionale amateurverenigingen.
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INWONERTAL VAN DE STAD WEER GESTEGEN
Het inwonertal van de stad is wederom gestegen. Met
121.812 inwoners telt de stad begin 2013 768 inwoners
meer dan begin 2012, waarmee de trend van voorgaande
jaren doorzet. Op 1 januari 2008 telde de stad nog 117.998
inwoners. In januari van 2010 waren dat er 118.523, begin
2011 stond de teller op 119.615. Deze ontwikkeling staat haaks
op de krimpscenario’s die de laatste jaren over stad en regio
zijn uitgestort. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door
een vestigingsoverschot onder andere vanwege de groei van
de universiteit.

WIJNGAARD SLAVANTE TOEGEVOEGD AAN
BUITENGOED SLAVANTE Cees van Stiphout, eigenaar
van Buitengoed Slavante en sinds kort tevens eigenaar van
Wijngaard Slavante, voegt de wijngaard toe aan het buitengebied. Wijngaard Slavante, aangelegd in 1967, is de oudste
wijngaard van Nederland.
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Modeshow carnaval druk bezocht

JEAN JACOBS WEG BIJ MASTREECHTER
STAAR Oud-wethouder en voormalig locoburgemeester
Jean Jacobs stapt per direct op als president van zangkoor
Mastreechter Staar. Jacobs had al aangekondigd in april te
zullen vertrekken als preses omdat er te weinig draagvlak
onder de leden van het koor zou zijn voor het nieuwe door
hem in gang gezette beleid. Dit houdt onder meer in dat
leden vaker de repetities bijwonen, dat het repertoire wordt
vernieuwd en dat de koorleden voorafgaand aan concerten
geen alcohol drinken. Volgens Jacobs zou het voltallige bestuur hem in april volgen als een soort shocktherapie. Omdat
nu blijkt dat sommige bestuursleden achter de meerderheid
van de leden van het koor zijn gaan staan en toch willen
aanblijven, besluit Jacobs per direct te stoppen. Jean Jacobs
is in 2010 aangetreden als president van de Mastreechter Staar
met de opdracht het koor te verjongen en het toekomstbestendig te maken, onder andere door een grondige aanpassing van
het repertoire. Daar is hij volgens hem niet in geslaagd. De
niet opgestapte bestuursleden zeggen te willen aanblijven mits
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de samenstelling van een nieuw bestuur hen aanspreekt en
alle neuzen binnen het koor echt dezelfde kant op gaan wijzen
om de onder Jean Jacobs in gang gezette koers voort te zetten.

VOORSTEL GRATIS STADSWI-FI Niet voor de eerste
keer zegt het stadsbestuur, ditmaal bij monde van wethouder
John Aarts en ditmaal uiterlijk in april, met een voorstel te
komen voor het aanbieden van gratis draadloos internet (Wi-Fi)
in de openbare ruimte op een aantal plekken in de stad. De
gemeente acht gratis Wi-Fi passend voor een stad, die bij de
tijd wil zijn en veel studenten, zakelijke bezoekers en toeristen
trekt. Met onder andere de universiteit, het academisch
ziekenhuis en het MECC voert de gemeente overleg over
de organisatie en een exploitatiemodel van de service. Omdat
op basis van een eerste verkenning stadsbreed gratis Wi-Fi
onbetaalbaar wordt geacht wordt nu ingezet op gratis internetverbindingen op de Markt, het Vrijthof, het Onze Lieve
Vrouweplein, Plein 1992, het stadspark bij de Onze Lieve
Vrouwewal en het Charles Eyckpark (Céramique).
Januari 2013

Koopzondag winkel open blijft de gemeenteraad beroeren

Prins Oscar I bij RTV Maastricht

CAFE THE HIGHLANDER WEER OPEN Studenten-

te breiden. Deze zijn vooral bedoeld voor jongeren die een
technische opleiding willen gaan volgen en voor mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

café The Highlander, dat op last van burgemeester Onno
Hoes voor een half jaar is gesloten, gaat op last van de rechter weer open. De rechtbank vindt sluiting van het café, na de
vondst van zulk een geringe hoeveelheid softdrugs als werd
aangetroffen in het café, buitenproportioneel en dat volstaan
had kunnen worden met een waarschuwing. Bewoners van
de wijk Mariaberg reageren met ontzetting en verbijstering op
het nieuws dat het café van de rechter weer open mag gaan.
Buurtbewoners en het buurtplatform Mariaberg vrezen voor
een terugkeer van nachtelijk lawaai en vandalisme in de buurt.
De uitspraak van de rechter is opvallend gezien de recente aanscherping van het gemeentelijke Damoclesbeleid, waarmee de
burgemeester woningen en lokalen kan sluiten bij de vondst
van drugs. Die aanpassing maakt het voor de burgemeester
mogelijk ook panden waar softdrugs worden gevonden per
direct te sluiten waar voorheen bij een eerste vondst van bijvoorbeeld wiet alleen een waarschuwing kon worden gegeven.

OPENING DOEG ‘T ZELLEF GERAASJ Stichting
Twiedehands-Twiedekans opent aan de Griend een DOEG
’T ZELLEF GERAASJ. Liefhebbers kunnen in de garage
aan de eigen auto sleutelen en tegen een vergoeding gebruik
maken van de aanwezige materialen en gereedschappen.
Ook zijn er deskundige adviseurs aanwezig voor vragen en
adviezen. Het project biedt Stichting Twiedehands -Twiedekans
de mogelijkheid het aantal leerwerk- en stageplekken uit
Januari 2013

WYCKSE ONDERNEMERS WILLEN CORVERSPLEIN HERINRICHTEN De ondernemers aan het
Cörversplein in Wyck richten een stichting op om de ruimte
voor hun horecagelegenheden om te vormen tot een echt
plein met groene accenten en in de zomer een terras aan
de Maas. Om het plan te realiseren heeft de Stichting
Cörversplein een bureau ingeschakeld voor het ontwerp.

MARTERPLAAG IN HET STADSPARK Het stadspark
in hartje binnenstad wordt al maandenlang geteisterd door
marters en wezels. Inmiddels zijn vijftien kippen en twee
pauwen doodgebeten door de roofdieren die in het holst
van de nacht op zoek gaan naar prooi. Tegen de plaag kan
vooralsnog weinig worden ondernomen omdat marters en
wezels beschermde dieren zijn.

CARNAVALSPOSTER 2013 MAAKT VEEL REACTIES LOS De carnavalsposter 2013 van De Sjeng Kraft
Kompenei, gemaakt door de Meerssense kunstenares Judith
Krebbekx, maakt veel reacties los. Het merendeel van de
reacties is afkeurend vanwege het ontwerp van de poster en
het gemis van de kleur die zo onlosmakelijk is verbonden
met carnaval.
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Vorst Joep van de Kemeleers uit Wyck

Besluit Muziekgieterij uitgesteld

BESLUIT OVER MUZIEKGIETERIJ UITGESTELD

Malpertuis en zijn gevestigd in dezelfde gebouwen. Een
bibliotheekservicepunt is een kleine bibliotheek met actuele
boeken, kranten, tijdschriften en dvd’s voor de bewoners
van de omliggende wijken.

De nieuwe huisvesting voor poppodium de Muziekgieterij
zorgt voor een patstelling tussen de gemeenteraad en
cultuurwethouder Costongs. De raad gaat niet akkoord
met de benodigde investering van 9 tot 9,5 miljoen euro. De
raad wil eerst duidelijkheid over externe financieringsmogelijkheden zoals een bijdrage van de provincie. Costongs
wil echter eerst een besluit van de raad om daarmee op zoek
te gaan naar extern geld. De gemeente wil de Muziekgieterij
vestigen in de Kop van Sphinx aan de Boschstraat. Dit gebouw
is een monument hetgeen een bijdrage van de provincie
inhoudt wanneer de gemeente het gebouw opknapt en er
een nieuwe bestemming aan geeft. Volgens Costongs staat
het college van gedeputeerde staten positief ten aanzien van
het plan van de gemeente omdat het past in de gebiedsontwikkeling van Belvédère en de ambitie van Maastricht om
culturele hoofdstad van Europa te worden. Maar dat is de
gemeenteraad te vaag. Vanwege de vele onduidelijkheden
wordt een raadsbesluit over definitieve huisvesting van het
poppodium uitgesteld.

OPENING BIBLIOTHEEKSERVICEPUNTEN HEER
EN MALPERTUIS Op 30 januari openen de Bibliotheekservicepunten Heer en Malpertuis. De officiële openingshandeling wordt verricht door wethouder Costongs van
Cultuur in Bibliotheekservicepunt Malpertuis. De bibliotheekservicepunten vervangen de wijkbibliotheken in Heer en
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GEMEENTE WIL PROFITEREN VAN NEDERLAND-RUSLANDJAAR Het stadsbestuur roept een
speciaal comité in het leven om de contacten met Rusland
te verstevigen. Achterliggende gedachte is dat de gemeente
wil trachten mee te profiteren van het landelijke NederlandRuslandjaar. In dit kader wordt ook een stedenband met de
Russische stad Nizjni Novgorod, de vijfde grootste stad van
het land, onderzocht. Een eerste concreet uitvloeisel van de
geïntensiveerde contacten met Rusland is een expositie van
Russische schilderkunst in het Bonnefantenmuseum.

LEERLINGEN BASISSCHOOL DE POORT ONTBIJTEN MET JACQUES VRIENS Schrijver Jacques
Vriens en de dames van de Lions Club Maastricht organiseren
op 25 januari een gezond ontbijt voor alle leerlingen van basisschool De Poort in Heugemerveld. Zij doen dit omdat zij vinden
dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Het is geen
gewoon ontbijt maar een voorleesontbijt, wat niet verwonderlijk
is met een bekend kinderboekenschrijver als Jacques Vriens. De
kinderen van de basisschool zijn de hele week aan de slag met
het thema Ontbijten is gezond.
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CEO Ryanair op persconferentie

Koopzondag: Maastricht op zijn kop

STADSDEEL WIJCK STEEDS POPULAIRDER
ALS WINKELVESTIGINGSGEBIED Het stadsdeel

versie van het bidbook moet in juli worden ingediend.
Maastricht, Eindhoven en Leeuwarden zijn nog in de race
voor de titel. Volgens de jury moet Maastricht in de definitieve
versie van het bidbook aantonen hoe mensen met een andere
culturele en religieuze achtergrond bij het programma
worden betrokken om zo tot een betere weerspiegeling van
de hedendaagse Europese samenleving te komen. De jury
is over het algemeen erg te spreken over het bidbook van
Maastricht maar er worden ook zorgen geuit. De kracht van
VIA2018 is de Euregionale aanpak maar daarin schuilt ook
een gevaar: de jury vreest dat er onenigheid kan ontstaan over
de verdeling van het geld, de taken en de verantwoordelijkheden. Het bestuur van Bureau VIA2018 zegt de aanbevelingen
ter harte te nemen.

Wijck wordt steeds populairder als winkelvestigingsgebied.
Naast meer en meer kleine, ambachtelijke bedrijven vestigen
zich nu ook de grote winkelketens in het stadsdeel Wyck.
Brillenketen Specsavers verlaat de Wolfstraat en vestigt
zich in de Wyckerbrugstraat, waar de huren aanzienlijk lager
liggen dan in het centrum van de stad. Wyck gaat er prat op
dat het winkelbeeld divers is met weinig grote winkelketens,
een beeld dat met de komst van de grote winkelketens wel
eens snel zou kunnen veranderen.

VEEL TOESCHOUWERS BIJ JAARLIJKSE DRIEKONINGENSTOET De jaarlijkse Driekoningenstoet
door de binnenstad trekt heel wat toeschouwers. Rijen dik
staan de mensen rond het Onze Lieve Vrouweplein om maar
niets van de stoet te hoeven missen. Naast de op kamelen
gezeten drie koningen lopen in de stoet heel wat herders
met schapen en ezels mee. Ook lopen veel als koning verklede
kinderen met lampionnen mee. Eindbestemming is de Onze
Lieve Vrouwekerk waar de koningen hun geschenken
aanbieden aan het kindje Jezus.

DERLON THEATER HEET WEER BORDENHAL

‘VIA 2018 ERG CHRISTELIJK’ De jury, die bepaalt
welke Nederlandse stad de titel Culturele Hoofdstad 2018
krijgt, oordeelt dat het door Maastricht ingeleverde bidbook
erg christelijk en traditioneel is. De tweede en definitieve

Het Derlon Theater op Plein 1992 krijgt zijn oude naam
terug. De eigen theaterzaal van Toneelgroep Maastricht
heet voortaan weer Bordenhal in verband met het aflopen
van het sponsorcontract met de naamgever van de zaal, het
Derlon Hotel. In de rond 1880 gebouwde Bordenhal is tot ver
in de twintigste eeuw serviesgoed met de hand beschilderd.
Door het glazen dak van de hal kwam het juiste licht binnen
voor dit precieze handwerk. Bij de verbouwing van de hal
eind jaren ‘90 is de buitenkant zoveel mogelijk intact gelaten
maar is de hal binnen omgetoverd tot een moderne zaal met
tweehonderd zitplaatsen.

Januari 2013
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Opening van het Groet Gala Prinsebal door Prins Oscar I en zijn prinses Yvette

START PROEF MET WEKELIJKSE KOOPZONDAG Na een maandenlange openbare discussie is de kogel

NIEUWE CEO VOOR MAASTRICHT HEALTH
CAMPUS Jan Kees Dunning wordt ingaande 1 februari

door de kerk. Op voorstel van het college van burgemeester
en wethouders besluit de gemeenteraad een twee jaar durende
proef te starten met het vrijgeven van de winkeltijden binnen
de marges van de wet. Winkeliers mogen twee jaar lang zelf
bepalen wanneer zij hun winkel willen openen ook op zondagen. Op nieuwjaarsdag, carnavalszondag, eerste paasdag,
eerste pinksterdag en eerste en tweede kerstdag is zondagsopenstelling niet toegestaan. Voorstanders van het vrijgeven
van de winkeltijden zijn PvdA, VVD, D66, Seniorenpartij,
SBM en LPM. Oppositiepartijen CDA, CVP, SP, PVM en
coalitiepartij GroenLinks stemmen tegen. Dit komt erop
neer dat 20 van de 36 aanwezige raadsleden voorstemmen.
Na een jaar wordt het besluit geëvalueerd. Als het vrijgeven
van de winkeltijden negatief blijkt uit te pakken voor de
stad wordt de proef stopgezet. Over het uiterst beladen
onderwerp zijn in de voorgaande maanden zowel binnen
als buiten de politiek vele debatten gevoerd.

benoemd tot directeur van de Maastricht Health Campus, het
pas opgerichte samenwerkingsverband tussen de universiteit,
het ziekenhuis, het LIOF, de provincie en de gemeente.
Op de Health Campus, waar zorg, onderzoek en onderwijs
worden gecombineerd zijn momenteel ongeveer zevenduizend
mensen werkzaam. Volgens de nieuwe directeur is de
Maastricht Health Campus door de geografische ligging,
de unieke kennisinfrastructuur en de actieve participatie
van een groot aantal regionale partijen bij uitstek geschikt
om een leidende rol te spelen bij het vercommercialiseren
van nieuwe medisch-technologische innovaties. Maastricht
Health Campus zal daarmee de regionale economie een forse
economische impuls geven. Doelstelling van de Maastricht
Health Campus is om uit te groeien tot een internationaal
gerespecteerde en gespecialiseerde campus met veertig
nieuwe bedrijven en 1100 nieuwe banen.
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Meesterkok Jacques Segers met oorkonde

Vergadering Zaate Hermeniekes in de Platte Zaol

DANCETOUR BLIJFT NOG JAREN IN MAASTRICHT Een overeenkomst tussen de organisatie en biermerk

SPELLETJESMIDDAG IN DE BRUSSELSE POORT
MET MVV In aanwezigheid van het hele MVV-team

Jupiler waarborgt dat het evenement Dancetour ook de
komende drie jaar plaatsvindt op de Markt in Maastricht.
In 2004 werd Dancetour, dat jaarlijks duizenden jongeren
trekt, voor het eerst in de stad georganiseerd. Behalve in
Maastricht wordt Dancetour tussen 1 april en 29 augustus
ook op elf andere plekken in het land gehouden.

inclusief de trainer wordt in winkelcentrum Brusselse
Poort weer de MVV-middag gehouden. De hele Brusselse
Poort is speelterrein voor de kinderen die aan verschillende
spelletjes kunnen meedoen en daarmee leuke prijzen kunnen winnen. Alle deelnemende kinderen krijgen een heuse
MVV-Goodiebag. Ook voor de ouders is er veel plezier te
beleven en handtekeningen, MVV-artikelen en seizoenskaarten
vinden gretig aftrek.

KLACHT COFFEESHOPPERSONEEL AFGEWEZEN: BURGEMEESTER ONNO HOES HOEFT
GEEN SORRY TE ZEGGEN Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat een door de
Stichting Belangenbehartiging Coffeeshoppersoneel
Nederland (SBCN) tegen burgemeester Onno Hoes
ingediende klacht ongegrond is verklaard. De SBCN heeft
bezwaar gemaakt tegen uitspraken van de burgemeester
waarbij hij buitenlandse klanten van coffeeshops in
Maastricht uitschot noemt omdat ze in het criminele circuit
zitten. De klacht is afgewezen omdat de uitlatingen van de
burgemeester de klanten van coffeeshops betreffen en niet
het personeel. Bovendien heeft de burgemeester eerder al
aangegeven dat het beter was geweest als hij zijn uitspraken
had genuanceerd door aan te geven dat hij niet alle bezoekers
van coffeeshops bedoelt. De wethouders, die de klacht hebben
beoordeeld, onderschrijven dit.
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KINDER VASTELAOVENDS EXPOSITIE IN HET
AZM In de hal van het azM vindt van 26 januari tot en
met 4 februari de Kinder Vastelaovends Expositie van De
Tempeleers plaats. De expositie, die wordt geopend door
stadsprins Oscar I, geeft een beeld van de Mestreechter
Vastelaovend gezien door kinderogen. Kinderen van maar
liefst twintig scholen en peuterspeelzalen tonen hun
werkstukken. De expositie brengt enige fleur in de hal van
het azM en laat op die manier patiënten en bezoekers mee
genieten van de voorbereidingen op carnaval.
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Huub Adriaans Theater

Zeute inval
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Oscar d’n Ierste uitgeroepen tot stadsprins 2013

WAT WAS ER NOG MEER
UITROEPEN STADSPRINS Op zondag 13 januari
wordt Oscar d’n Ierste (Oscar Vandeberg) uit Scharn op de
Markt door de Tempeleers uitgeroepen tot stadsprins van
Groet-Mestreech.

VOORMALIG DIRECTEUR SAPPI LIMBURG
NIEUWE VOORZITTER MAASTRICHT CULINAIR
Edward de Vries, tot zijn pensioen directeur van Sappi
Limburg, treedt per 1 januari aan als voorzitter van
Maastricht Culinair. Hij volgt hotelier Harrie Beaumont
op die de voorzittershamer zeven jaar heeft gehanteerd.

VALENTIJN BYVANCK OFFICIEEL BENOEMD
ALS DIRECTEUR MARRES Op 28 januari wordt Valentijn Byvanck officieel benoemd als directeur van Marres, centrum voor contemporaine cultuur, als opvolger van
Guus Beumer. Valentijn Byvanck was eerder directeur bij
het Zeeuws Museum en mededirecteur van het begin 2012
afgeblazen project Nationaal Historisch Museum.

GALA PRINSENBAL TEMPELEERS Ter ere van
Prins Oscar I en zijn prinses Yvette wordt op zaterdag 26 januari
het Groet Gala Prinsebal gevierd in het Crowne Plaza hotel.

VIJF EREDOCTORATEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT De Universiteit Maastricht reikt op 14 januari

TON OPGENHAFFEN NEDERLANDS KAMPIOEN
BIERTAPPEN Ton Opgenhaffen van café La Clé wint de
Nederlands Kampioenschappen Biertappen, die worden
gehouden tijdens de Horecava in Amsterdam. Rick Moenen
van stadscafé Lure weet beslag te leggen op de derde plek.

tijdens de 37ste Dies Natalis een eredoctoraat uit aan vijf
bijzondere personen, onder wie Nobelprijswinnaar Paul
Crutzen en DSM-topman Feike Sijbesma.

Januari 2013
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Fraaie oldtimers zijn te bewonderen tijdens de Interclassics & Topmobiel in het MECC

BOLIDE JAMES BOND TE BEWONDEREN BIJ
INTERCLASSICS & TOPMOBIEL IN MECC De

HERREMENIEKE LAAT EN ZAAT VIERT 4 X 11
JUBILEUM Herremenieke Laat en Zaat viert op zondag

Aston Martin DB5, de bolide van James Bond in de film
Goldfinger uit 1964, is te bewonderen tijdens de twintigste
editie van InterClassics & TopMobiel. De oldtimer beurs
vindt van vrijdag 11 tot en met zondag 13 januari plaats in
het MECC.

27 januari het 4 x 11 jarig bestaan. Het officiële feestprogramma start om 11 over 11 in café De Tribunal en wordt
in de vroege avond, na een bezoek van Prins Oscar I en de
Tempeleers en de Kachelpiepers, afgesloten in de zaal Ster
der Toekomst in de Bredestraat.

NACHT VAN DE KLASSIEKE MUZIEK Op 25 januari
vindt weer de derde Nacht van de Klassieke Muziek plaats.
Meer dan tachtig ensembles, bestaande uit docenten en
studenten, toveren het Conservatorium om tot één grote
festivallocatie. Om de drie kwartier laten klassieke ensembles
in dertien lokalen en zalen hun muzikale talenten horen.
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Willem Diemont is afgestudeerd aan de RWTH in Aken als
natuurkundige en kernfysicus. In de jaren ‘80 is hij als zelfstandig ondernemer in Limburg terecht gekomen om enkele
studies uit te voeren voor het ministerie van Economische
Zaken. In 1981, het jaar dat zijn zoon Jan werd geboren,
is Hilton Engineering met steun van het LIOF opgericht.
Het bedrijf was toen gevestigd naast de gevangenis in de
Beatrixhaven, in de volksmond bekend als het “Hilton”.
Vandaar de naam van het bedrijf. Men is toen begonnen
met brandweer hoogwerkers voor Rotterdam en Utrecht
te ontwikkelen en in 1989 zijn rail-onderhoudsvoertuigen
voor de NS daaraan toegevoegd. In de jaren ‘90 heeft men
de eerste brandweervoertuigen geëxporteerd naar het Midden
Oosten voor de olie-industrie.
Willem Diemont is er trots op om de officiële dealer voor
Iveco Magirus in Nederland te zijn. Met een historie van
bijna 150 jaar, is Magirus de wereldmarktleider op gebied
van autoladders en biedt daarnaast het complete assortiment
van brandweervoertuigen aan.

(foto’s Hilton Engineering)

Willem Diemont is oprichter en, samen met zijn twee zoons,
aandeelhouder van Hilton Engineering. Hilton Engineering is
al meer dan dertig jaar op de brandweermarkt actief. Hilton is
niet alleen een van de leidende fabrikanten van hoogwerkers
maar produceert ook schuimblusvoertuigen, tankautospuiten,
combinatie voertuigen, blusmasten en speciale voertuigen/
installaties voor de industriële brandbestrijding. De opbouw
van de voertuigen vindt in eigen beheer in werkplaatsen in
Maastricht en Hannover (D) plaats. Als toeleverancier is er
al een relatie van meer dan vijftien jaar met Mosa voor het
leveren en repareren van matrijzen en stempels.
Jaarboek Maastricht 2012-2013

In 2009 nam Hilton een Duits bedrijf in Hannover over,
waardoor Hilton marktleider op het gebied van spoorweg
voertuigen werd. Nu werken er zo’n vijftig mensen in
Maastricht en vijftig in Hannover en zijn twaalf ingenieurs
werkzaam op de ontwerpafdeling. Vanuit de continue innovatie
aan de producten heeft Hilton Engineering ook combinatievoertuigen ontworpen, waarbij hulpverlening en tankautospuiten samen gaan. Door de inzet van nieuwe staalsoorten
en laser lastechnieken is men er in geslaagd het gewicht
te halveren. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van
brandbestendige kunststoffen.
Zoon Jan is in 2009 toegetreden tot het bedrijf. Na zijn studie bedrijfskunde in Aken heeft hij in diverse bedrijfstakken
in het buitenland ervaring opgedaan, ook in de automotive.
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Willem en Jan Diemont

De aantrekkingskracht voor het bedrijf van zijn vader is gewekt door de Duitse overname, maar ook omdat het bedrijf
kenmerken heeft die hem aantrokken: een noodzakelijke,
voortdurende innovatie van de producten, het grote aandeel
export en de solide vraag uit de markt: er zal altijd behoefte
zijn aan brandbestrijding en railonderhoud.
Het relatief klein bedrijf uit Maastricht concurreert wereldwijd
met grote spelers, maar door voortdurend te blijven investeren
in vernieuwing van producten en het leveren van maatwerk
(ieder voertuig wordt gemaakt volgens de eigen specificatie
van de kopers) kan men spreken van een gezond bedrijf.
Met de aanleg van nieuwe metro’s en hogesnelheidslijnen
wereldwijd is er nog steeds sprake van een groeimarkt. Een
specifiek element is het geven van lange-termijn performance
garanties die de opdrachtgevers eisen. Dat vereist groot
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vakmanschap. Willem en Jan zien het vakmanschap in de
industrie in Limburg erg teruglopen en maken zich daar grote
zorgen over. Maastricht blijft vanwege de naamsbekendheid
een goede plek om de wereld te bedienen, maar het blijft
eigenaardig dat in Limburg nauwelijks wordt geleverd. Hilton
Engineering produceert zo’n dertig voertuigen per jaar met
een waarde van een half miljoen euro per voertuig, in
verschillende typen en sectoren. Willem en Jan constateren
tevreden dat hun werknemers bij klanten veel respect krijgen
vanwege de professionaliteit, de geleverde kwaliteit en de
vernieuwing van de producten.

Jaarboek Maastricht 2012-2013

-

2012
Augustus
September
Oktober
November
December
2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

Februari 2013

De clochards in actie

114

Gigantius

CARNAVAL 2013 Carnaval 2013 is een prachtfeest. Het
weer zit mee, geen sneeuw zoals verwacht maar zonneschijn.
De politie acht de sfeer goed tijdens het carnaval ondanks
kleine incidenten, zoals de 110 mensen die slachtoffer zijn
geworden van zakkenrollers; waarschijnlijk het werk van
een bende. Met hogedrukreinigers en chloor poetst de stad
de confettiresten en de bierfilters van de stoep en de vloeren.
Carnaval 2013 is weer voorbij. Niet onbelangrijk is het te
melden dat de discussie rond bier in echt glas met carnaval
weer is opgelaaid. Twintig cafés hebben een aantal glazen
van polycarbonaat in de vorm van het populaire ‘piepke’
onopvallend gebruikt tussen de gewone bierglazen. De gebruikers hebben het verschil nauwelijks gemerkt, zo blijkt.
Burgemeester Hoes is al van het resultaat op de hoogte
gebracht. Wordt (volgend jaar) vervolgd.

de vaarroute Maastricht-Vlaanderen-Den Bosch. De sluis
werd in 2002 gerestaureerd, maar elf jaar en duizenden
passages van plezierboten impliceerden een goede inspectie
en onderhoudsbeurt. De sluis is zonder enige twijfel een
staaltje hightech van tweehonderd jaar geleden.

BESTEMMINGSPLAN CENTRUM De gemeente

de Zuid-Willemsvaart, is grondig opgeknapt en schoongemaakt. Hij dateert uit 1826 en is een onmisbare schakel in

voert een nieuw bestemmingsplan in voor het stadscentrum.
Duizend waardevolle panden staan erin beschreven, die niet
verbouwd of gesloopt mogen worden. Er zijn ook bijzondere
archeologische zones in vastgelegd en cultuurhistorische
elementen rond monumentale panden. Het nieuwe plan
vervangt tien bestaande kleinere bestemmingsplannen voor
diverse delen van het centrum. De gemeente wil het cultureel
erfgoed beter gaan beschermen. Naast de bestaande 1660
rijksmonumenten worden ongeveer tweeduizend waardevolle
structuren en objecten in het plan opgenomen. Dat kan een
bijzonder wegkruis zijn, maar ook een hele buurt zoals de
Ravelijn. Het systeem heet Maastrichts Planologisch Erfgoed.
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SLUIS 19 De historische sluis 19, een rijksmonument in

Conferentie van de Stichting Triatlon Limburg. Maastricht krijgt
in september zijn eigen triatlon evenement

Laatste carnavalsconcert van het Limburgs Symfonie Orkest,
het einde van een mooie Maastrichtse traditie

VAESHARTELT Kasteelcomplex Vaeshartelt is in twee

ADOPTEER EEN SCHILDERIJ Museumdirecteur

decennia uitgegroeid tot het stralende middelpunt van de
zogenoemde Landgoederenzone rond Maastricht. De
metamorfose van het voormalige landgoed van industrieel
Petrus Regout is nagenoeg voltooid. De twintig jaar geleden
gesloten erfpachtconstructie wordt omgezet in een koopcontract. Voor bijna 675.000 euro komen het buitengoed en
heel wat aangrenzende agrarische percelen in handen van
Ithaka. Dat is de stichting die het buitengoed behoedde voor
verder verval.

Stijn Huyts heeft een adoptieprogramma geëntameerd voor
de negentig Russische kunstwerken die naar het Bonnefantenmuseum worden gehaald voor de tentoonstelling De Grote
Verandering. Voor duizend euro kunnen particulieren of
bedrijven een werk adopteren. Huijts heeft inmiddels al zestig
mille binnengehaald. De in Maastricht wonende Russische
kunstenaars Marta Volkova en Slava Shevelenko ontwerpen
een speciaal datsjalandschap voor het Bonnefantenmuseum
in het kader van de expositie. Huijts verwacht tijdens de
expositie circa 60.000 bezoekers te ontvangen.

EEN EEUW ACADEMIE VERLOSKUNDE MAASTRICHT De Vroedvrouwenschool Heerlen viert haar

BUNDELING IN HET ONDERWIJS Onderwijskoepel

eeuwfeest. Niet in Heerlen, maar in Maastricht. In 1913 werd de
rooms-katholieke vroedvrouwenschool in Heerlen opgericht,
betaald door de kerk en de provincie. Het aantal kinderen dat
in Limburg wordt geboren, nam toe in die dagen. De school
voorzag in een uitstekende opleiding voor vroedvrouwen,
maar veel vrouwen bevielen er ook. Duizenden Limburgers
zagen dientengevolge het levenslicht in de gemeente
Heerlen. De babysterfte in Limburg nam zienderogen af. In
2001 vertrok de verloskundigenopleiding naar Maastricht.
Dichterbij de andere medische opleidingen, het ziekenhuis
en de universiteit. Twee jaar later werd de opleiding
herdoopt in: Academie Verloskunde Maastricht. De pittige
opleiding duurt vier jaar en per jaar studeren er 45 tot 50
studenten af als verloskundigen.

LVO Maastricht zit in de rode cijfers. De oplossing voor
de financiële problemen ligt volgens LVO in bundeling van
de verschillende schooltypes die nu onder maar liefst zes
namen functioneren. Werkelijke innovatie ligt in de oprichting
van een beroepscollege (vakvaardigheidsschool) met de
drie praktijkgerichte vmbo-richtingen, te realiseren aan de
Bemelergrubbe. Alle mavo- en havo-opleidingen worden
gebundeld in het (voormalig ’t Stedelijk’) schoolgebouw
aan de Eenhoornsingel. In Randwyck moet met ingang van
het schooljaar 2015-2016 een schoolgebouw verrijzen voor
alle atheneum- en gymnasiumleerlingen en alle leerlingen van
het tweetalig onderwijs. Mooie plannen van LVO, maar eerst
zal grondig overleg met de gemeente moeten plaatsvinden.

Februari 2013
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CKV dag Porta Mosana College in Kumulus. De dag stond in het teken van Via 2018

MAASTRICHT KENNISSTAD, CULTUURSTAD,
ONTMOETINGSSTAD Eensgezind in economisch opzicht
wil politiek Maastricht afkoersen op de toekomst. De
voltallige gemeenteraad onderlijnt voor de komende vijftien
jaar de visie van het stadsbestuur op de economische ontwikkeling van Maastricht. Die visie betreft een stad waar ook
over tien, vijftien jaar voldoende banen zullen zijn voor alle
opleidingsniveaus. Het is zaak aan de doorsnee Maastrichtenaar niet alleen duidelijk te maken wat de drie speerpunten
zijn van het beleid, maar ook de betekenis daarvan uit te
leggen. Die speerpunten zijn: kunst en cultuur, universiteit
en kennissector, uitbouw van het merk Maastricht. Die drie
economische trekpaarden voor de toekomst staan niet centraal
in de beleving van de meeste Maastrichtenaren. De universiteit
is de motor van de Maastrichtse economie. Gestage groei
van de universiteit zou een geweldige impuls betekenen
voor de werkgelegenheid, kamerverhuur, stadsbezoeken en
allerlei andere afgeleide activiteiten. Maastricht kennisstad
is een must voor de toekomst. De kandidatuur voor de
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Europese Culturele Hoofdstad 2018 zou op termijn 1500
banen in de cultuursector kunnen opleveren. Maastricht als
creatieve cultuurstad is het tweede speerpunt. De derde troef:
Maastricht ontmoetingsstad met nieuwe winkelconcepten,
meertaligheid en grote gastvrijheid.

DIGITALE STADSPOORT Er is een nieuwe digitale
portal ontwikkeld voor iedereen die vragen heeft over wonen,
leven en werken in Maastricht: www.maastricht.nl. Wethouder
John Aarts noemde de site de digitale stadspoort van Maastricht. De nieuwe site gaat de bezoeker in één oogopslag als
een soort startpagina alle gewenste informatie over de stad
bieden. Er is informatie te vinden over de gemeentelijke
VVV, Via 2018 Maastricht Culturele Hoofdstad, Maastricht
Health Campus en Regiobranding Zuid-Limburg. De gemeente
staat het webadres www.maastricht.nl af voor deze nieuwe
portal. Informatie over de gemeente zelf is voortaan te vinden
op www.gemeentemaastricht.nl. Wethouder Aarts: ’Dit is
een goede impuls voor de gastvrijheid’.
Februari 2013

Persconferentie over grensoverschrijdende criminaliteit in Maastricht
v.l.n.r.: de heer Kutschaty, minister Opstelten en mevrouw Turtelboom

Gouverneur Theo Bovens en gouverneur Herman Reynders
schilderen tezamen de gerestaureerde grenspaal 78

DE RIDDER KUNST Ardi Poels, curator beeldende kunst,

tenbeleid is een speerpunt voor de stad. Helaas wil het Rijk
nu het graf van generaal Des Tombe – de Stoomp in de
Maastrichtse volksmond - en het gehele Waldeckbastion
afstoten. Ze staan te koop. Overigens staan beide monumenten
in de omgeving waar de legendarische D’Artagnan zou zijn
gesneuveld.

richt in de voormalige Ridder Brouwerij op de Oeverwal een
grote expositie van eigentijdse beeldende kunst in. De combinatie van historisch en industrieel erfgoed maakt deze plek
zeer interessant voor een dergelijke presentatie van werk
van atelier Van Lieshout, LA Raven en videokunst van Joris
Vandemoortel. Het brouwerijcomplex sloot zijn poorten in
2002 en wacht sindsdien op herbestemming. Ardi Poels wil
er een ‘leerplek’ van maken voor jonge talenten en studenten
Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

VALSE VUILNISZAKKEN Er zijn steeds meer vervalste
rood-witte Maastrichtse vuilniszakken in omloop, zo bevestigt
een woordvoerder van de gemeentelijke handhavingsdienst.
De controle op de vuilniszakken is verscherpt. Kennelijk
komen er grote partijen nepzakken uit China en Turkije naar
Maastricht. Uit een onderzoek bleek dat van de 203 verdachte
en in beslag genomen vuilniszakken er 146 inderdaad vals
bleken te zijn. Dat onderzoek werd uitgevoerd in het laatste
kwartaal van 2012.

PAGLIACCI Opera Zuid brengt in het Theater aan het
Vrijthof in Maastricht de première van de opera I Pagliacci van
de Italiaanse componist Ruggiero Leoncavallo. Leoncavallo
schreef zelf het dramatische libretto voor deze opera, waarvan je de titel vrij zou kunnen vertalen als De Paljassen. Deze
komische titel dekt geenszins het verhaal over liefde, passie,
haat en moordzucht. Douwe Hibma heeft een nostalgisch
decor ontworpen. Italië, kort na de Tweede Wereldoorlog.
Een dorpje aan zee. Een speels en speelbaar decor. De
Limburgse operazangeres Fenna Ograjensek uit Hulsberg
speelt de hoofdrol in deze nieuwe productie van Opera Zuid.

SPRINGLEVEND VERLEDEN Dat is de titel van de in
2007 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota voor
cultureel erfgoed. Daaronder vallen niet alleen Maastrichts
1700 monumenten, maar ook tweeduizend cultuurhistorisch
waardevolle objecten. Maastricht is daarmee na Amsterdam
de belangrijkste monumentenstad van ons land. MonumenFebruari 2013
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Een jaar geleden begonnen ze aan de tunnelbouw. Het resultaat na een jaar werken en de harde werkers in beeld

Poppenbeurs in het MECC, de grootste beren- en poppenbeurs van de Benelux
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Protestbord tegen de plannen van Natuurmonumenten
en de gemeente

Aftrap van de Dutch Street Cup 2012,
de landelijke straatvoetbalcompetitie

WAT WAS ER NOG MEER
CVP WORDT MVP De lokale partij CVP heeft de letter

HITLER-KABOUTERS In de Maastricht Art Gallery in

C vervangen door M. De C (Christelijk) wordt M (Maastrichts).
Daarmee wil de partij zijn band met de stad tot uitdrukking
brengen. Met die nieuwe naam zal de partij van oud-wethouder
Jan Hoen de gemeenteraadsverkiezingen ingaan in 2014.

de Stationsstraat staan 450 zwarte en 1 gouden kabouter die
de Hitlergroet brengen. Ze staan keurig netjes in het gelid
opgesteld in diagonale lijnen. De ‘poisoned gnomes’ van de
Duitse kunstenaar Ottmar Hörl zijn bedoeld om het publiek
tot nadenken aan te zetten over hun eigen tijd.

GEVELKUNST Een fragment op ware grootte van de
opvallende speelse muurschildering die de Belgische
kunstenaar Eddie van Hoef in de zomer van 1992 (zijn
hoogtevrees trotserend) maakte op een gevelwand aan de
Maagdendries, is teruggeplaatst op een binnenmuur in het
appartementencomplex dat woningcorporatie Maasvallei
tegen de schildering liet bouwen.

BRAND PORTA MOSANA In het Porta Mosana College
aan de Molenweg heeft een kortstondige, maar hevige brand
gewoed in de toiletten. Door de enorme rookontwikkeling
moesten de leerlingen het gebouw verlaten. De brandweer
was er snel bij; twintig minuten later werden de lessen hervat.
Oorzaak van de brand was brandstichting: alleen al de rookschade bedraagt 25.000 euro. Dader(s) zijn nog niet bekend.

VAN KESSENICHSTRAAT Naar oud-burgemeester Willem
baron Michiels van Kessenich wordt een straat vernoemd in
het Wittevrouwenveld. Hij was burgemeester van Maastricht
van 1937 tot 1967. Michiels deed in de Tweede Wereldoorlog
afstand van zijn ambt.

GEEN MAASTRICHTENAAR De stadsprins carnaval
2013 heet Oscar I: geen Maastrichtenaar en dus een breuk met
de traditie bij de Tempeleers. Geine vaan us, maar geboren in
Oss. Er schijnt eindelijk een voorzichtige wind van vernieuwing
door het conservatieve bolwerk Tempeleers te waaien.
Februari 2013

PAARDENVLEES In De Volkskrant werd het recept voor
zoer vleis van Café Sjiek gepubliceerd. Eigenaar Robin
Berben: ‘Ik heb nog nooit zo veel paardenvlees verkocht’.
Het loopt storm bij Sjiek. Het publiek is nieuwsgierig naar
de smaak van het vlees na alle ophef over paardenvlees dat
verkocht wordt als rundvlees. Zoer vleis staat al vijf jaar bij
Sjiek op de kaart en - eerlijk is eerlijk – er staat ook al vijf
jaar duidelijk bij vermeld dat het gerecht wordt bereid met
paardenvlees.
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Satirische kabouters, waarschuwing tegen manipulatie door propaganda en symboliek

Hoogwaardigheidsbekleders in het Maastrichtse stadhuis tijdens de gebruikelijke sleuteloverdracht
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In 1998 is Maastricht Instruments B.V. opgericht vanuit de
Universiteit Maastricht (UM). Het bedrijf is voortgekomen
uit de interne engineering groep IDEE, binnen de toenmalige
faculteit Geneeskunde van de UM. Nu anno 2013 is
IDEE onderdeel van het Maastricht Universitair Medisch
Centrum (Maastricht UMC+), wat een gezamenlijke
organisatie is waarin het azM en de faculteit Health
Medicine & Life Science (voorheen Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen) van de UM participeren.

In 1991 kreeg Frans de leiding over IDEE: Instrument
Development, Engineering & Evaluation. In 1997 werd naar
aanleiding van een bezoek van het College van Bestuur, toen
nog met Karl Dittrich en Job Cohen, aan Frans gevraagd te
werken aan het opstarten van een spin-off bedrijf voor de
medische instrumentenmakers, om de externe vraag te kunnen
beantwoorden en technische ontwikkelingen vanuit de UM
te valoriseren. Met een startbedrag van 75.000 gulden werd
een jaar later begonnen met Maastricht Instruments B.V.,
een ‘gewoon’ bedrijf met aandeelhouders, een RvC en een
winstdoelstelling. Inmiddels is er sprake van 16 medewerkers,
diverse patenten, licentie overeenkomsten en een nieuwe
start-up Xilloc Medical, die weer inkomsten genereren voor
nieuwe investeringen in innovaties.

Frans Smeets heeft de beginperiode van de Universiteit
Maastricht (toe nog de Rijksuniversiteit Limburg, weet
u nog?) meegemaakt. Na zijn Elektronica studie is hij
begonnen bij Philips Research in Eindhoven en daarna bij
de optische industrie Oude Delft. In 1975 is hij aangenomen
bij de vakgroep Medische fysica van wat toen nog de achtste
Medische Faculteit heette, later de RUL, daarna de RL en UM
en nu Maastricht UMC+. De pionierstijd van de universiteit,
met 50 medewerkers, zal altijd in zijn herinnering de mooiste
tijd blijven, waar iedereen elkaar kende en bergen werk werd
verzet om de UM tot een succes te maken.

Het vliegwiel voor innovaties en valorisaties (= kort gezegd,
het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek)
werkt op twee manieren. Enerzijds brengt MI de technische
ontwikkelingen met een marktpotentie naar de markt en
anderzijds neemt het bedrijf ontwikkelopdrachten aan
van bedrijven of andere research organisaties die behoefte
hebben aan vernieuwende technologie. MI neemt feitelijk de
drempels weg door de academische organisatie toegankelijk
te maken voor vragenstellingen vanuit de zakelijke wereld en
door academische kennis (technologie) toepasbaar te maken
voor nieuwe business. MI is een 100% ontwikkelbedrijf dat
producten vanaf ‘proof of concept’ doorontwikkelt tot een
(medisch) gecertificeerd product. Het produceren en verkopen
van die producten doet MI niet. Dat laat het bedrijf over aan
andere (regionale) bedrijven, die daar in zijn gespecialiseerd
of wordt een nieuw bedrijf opgericht als er sprake is van een
product of dienst met een grote marktpotentie.

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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Frans Smeets

MI hanteert een ‘open innovatie’-cultuur en is voortdurend
op zoek naar partners of personen met een innovatieve en
ondernemende attitude.
Voorbeelden van MI producten zijn: een riem voor patiënten
met evenwichtsstoornissen, een veilige transportcouveuse
voor te vroeggeboren baby’s, ‘wireless’ lichaamsmeetsystemen
voor meerdere fysiologische parameters, patiënt specifieke
implantaten, een telemonitoring systeem voor pijnbeleving, een
meetopstelling om het gedrag van genetisch gemodificeerde
vissen te onderzoeken, etc. etc. Kortom een zeer grote diversiteit
aan producten, die allemaal een marktpotentie hebben.
Het recente succes van de respiratiekamers, geheel afgesloten
kamers, die metingen voor energieconsumptie en metabolisme
van mensen onder verschillende klimaatomstandigheden
123

mogelijk maken, worden op dit moment met een consortium
van Limburgse bedrijven in Singapore gerealiseerd en laat
zien hoe wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan de
economische ontwikkeling van de regio. Verdere informatie
daarover kunt u vinden in het dossier 2 achterin het jaarboek.
Frans Smeets zal volgend jaar met pensioen gaan, maar hij
laat een boeiend en succesvol bedrijf achter. Hij gelooft er
heilig in dat de weg van wat hij noemt ‘het zelfmanagement’
van je eigen gezondheid door middel van slimme ‘wireless’
apparaatjes een grote toekomst heeft. Mensen die vroeger
bij ziekte naar de dokter gingen en dan de medische
gevolgen lijdzaam ondergingen, willen nu proactief hun eigen
gezondheid managen om vooral het ziek worden te voorkómen
of de nadelige effecten ervan uit te stellen.

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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November
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Wereldster John Scofield speelt op Jazz Maastricht
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Maartse sneeuw over Maastricht

QUADRUPLEX Hij is te zien - eindelijk - de Quadruplex;

van 29 verschillende Russische kunstenaars die werkten
rond het jaar 1900 zijn te bewonderen op de prestigieuze
expositie De Grote Verandering - Revoluties in de Russische
schilderkunst 1895-1917. De tentoongestelde werken zijn
verzekerd voor een bedrag van meer dan honderd miljoen

euro. Het is de kostbaarste tentoonstelling die het Bonnefantenmuseum ooit heeft geprogrammeerd. De sympathieke
Maastrichtenaar en kenner van de Russische kunst en cultuur,
Sjeng Schijen, is de gastcurator voor deze expositie in het kader
van het Nederland-Ruslandjaar. Schijen promoveerde op een
dissertatie over de legendarische impresario Sergei Dhiaghilev.
Het heeft hem heel wat moeite gekost om de prachtige collectie die het Bonnefanten presenteert, in bruikleen te krijgen uit
diverse Russische musea, niet alleen uit Moskou maar ook uit
vele perifere musea in de voormalige Sovjet Unie. Veel van
de getoonde werken zijn nooit buiten de Russische grenzen te
zien geweest. De expositie is een explosie van kleur. Schijen
toont in dit plaatjesboek van de Russische kunstgeschiedenis
rond 1900 dat de Russische kunst rond de vorige eeuwwisseling
een ontwikkeling op zichzelf was, dat het beroemde Zwarte
Vierkant van Malewitsj niet zomaar uit de lucht kwam vallen en
dat de Russische kunst geen reactie was op de ontwikkelingen
in de West-Europese kunst in de laatste decennia van de 19e en
de eerste jaren van de 20e eeuw.
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vlakbij de Nassaulaan. Quadruplex is de benaming voor de
tunnel in de A2. Aan de zuidkant van het geplande tracé
is het eerste stuk met vier tunnelbuizen te zien. Het is een
uniek innovatief concept voor ons land en zelfs voor Europa.
Alleen nabij Parijs in de A86 is in 2009 een dubbeldekstunnel geopend die de Duplex wordt genoemd. Wat is het
verschil tussen de Parijse en de Maastrichtse tunnel? De Duplex
is een ronde tunnelbuis met een scheiding in het midden. In
Maastricht bevat de tunnel niet alleen twee verdiepingen,
maar ook nog voor beide rijrichtingen een eigen tunnelbuis.
De oude Maasstad krijgt dus een Quadruplex.

DE GROTE VERANDERING Bijna negentig schilderijen

Het kostbaarste kleinood op TEFAF

Schoenenzaak Roberto Botticelli heeft de mooist gedecoreerde
etalage in het kader van de jaarlijkse wedstrijd De Tefafparade

TEFAF MAASTRICHT Het is alweer de 26e editie van

ANDRÉ KUIPERS SPREEKT Voor een internationaal

The European Fine Art Fair, die dit jaar zijn poorten opent in
het MECC in Maastricht en er komen 288 kunsthandelaren
uit negentien landen op af. Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer
favoriete topstukken zoals een prachtig portret van een oude
man door Jan Lievens, het statige portret van een Italiaanse
adellijke dame door Anthony van Dyck, de Weinende Frau
van Ernst Barlach en verschillende fraaie doeken van Jordaens.
Het meest in het oog springend is echter de peperdure broche
‘Peacock Brooche’ van 77 miljoen euro in de stand van Graff
Juwelers uit London. Een aantal handelaren heeft dit
jaar thematische exposities in hun stands ingericht. Wie van
verfijnde Japanse prentkunst houdt, moet beslist de stand van
Galerie Tanakaya ’36 bezoeken met zijn schitterende collectie
‘Gezichten op de berg Fuji’ door een van de bekendste Japanse
tekenaars, Utagawa Hiroshige (1797-1858). Alle pracht en praal
op Tefaf kan niet verhullen dat het ook in de kunsthandel crisis
is. China is niet langer de belangrijkste kunst- en antiekmarkt
ter wereld. Clare McAndrew verricht al jaren voor Tefaf
onderzoek voor de jaarlijkse kunstmarktrapportage. De
Verenigde Staten blijken de Volksrepubliek China te hebben
onttroond. Wereldwijd kromp de kunsthandel met zeven procent
tot 43 miljard euro. Voor de ‘gewone’ bezoeker is Tefaf vooral
één heel groot museum, waar men zich niet alleen kan vergapen
aan eeuwenoude schilderijen en sculpturen, maar ook aan de
mensen die ze kopen. De teller staat op zeventigduizend
bezoekers; dat zijn er drieduizend minder dan in 2012.

gehoor van 1500 vaatchirurgen spreekt de Nederlandse
astronaut André Kuipers in het MECC over het thema:
Wat doet een ruimtevlucht eigenlijk met de gezondheid van
het menselijk lichaam? Het driedaagse European Vascular
Course vond voor de zeventiende keer plaats in Maastricht.

aanlanding van de Noorderbrug aan de Maastrichter oever
van de Maas kan beginnen. De Raad van State verwerpt de
bezwaren tegen het verleggen van de brug in de richting van
de Fort Willemweg.

Maart 2013
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WI-FI OP HET VRIJTHOF De gemeente Maastricht,
azM en Vodafone gaan een proef doen met gratis Wi-Fi op
het Vrijthof. De proef gaat een jaar duren. Aanvankelijk was
voor zes verschillende locaties in de stad gekozen, maar dat
bleek te duur. Waarom dan alleen op het Vrijthof? De keus viel
op het mooiste plein in de stad vanwege de vele evenementen op
het plein. Bij grote drukte is elke telefoon- en internetcommunicatie vrijwel onmogelijk vanaf het Vrijthof. Bovendien
werd voor dit plein gekozen omdat het voor de aanleg van
het Wi-Fi-netwerk qua structuur een moeilijke omgeving is.
Lukt het daar, dan moet het ook elders in de stad lukken.
Verantwoordelijk wethouder Aarts: ‘Als kennis-, ontmoetingsen studentenstad is een goede Wi-Fi-verbinding eigenlijk
een noodzaak’.
NOORDERBRUGNIEUWS De verplaatsing van de

Bruis@TheDocks is een nieuw winterpopfestival
dat past bij de ambities van de Muziekgieterij

Project YouFace laat jongeren uit verschillende culturen
met elkaar kennis maken door middel van kunst

BRUIS@THEDOCKS De Muziekgieterij gaat met het

PORTA MOSANA VMBO WINT De vmbo afdeling van

tweedaagse festival Bruis@TheDocks in de Timmerfabriek
van start op haar nieuwe locatie. En dat blijkt een fantastische locatie. Het festival is de opening voor de nieuwe
Muziekgieterij, die zeven jaar lang was gehuisvest in het
oude L1-gebouw aan de Bankastraat. Grootste voordeel van
de nieuwe locatie voor veel bezoekers: lekker dichtbij het
stadscentrum.

het Porta Mosana College heeft de tweejaarlijkse Nationale
Onderwijsprijs gewonnen van zevenduizend euro en het
beeldje De Bronzen Olifant met een project waarbij het
groenonderwijs gecombineerd wordt met zorgonderwijs.
Wat is het idee hierachter? Het Porta Mosana College wil
dat leerlingen die de richting Groen hebben gekozen vaker
in aanraking komen met de richting Welzijn en Zorg omdat
velen van hen na hun opleiding daarin terecht komen.

MECC IN HET NIEUWS De gemeente Maastricht wil het
beurs– en congrescentrum MECC terugkopen van de RAI.
RAI bezit 75% van de aandelen; de gemeente de overige 25%.
In 1996 sloot de gemeente deze deal met de RAI voor vijf
miljoen gulden. MECC zit al drie jaar in de rode cijfers. De
RAI wil van haar Maastrichtse dochter af. De gemeente wil de
aandelen terugkopen om het MECC te behoeden voor sluiting.
In het voorstel aan de raad wordt gesproken over overname
door de stad van de exploitatie uit handen van de RAI voor het
symbolisch bedrag van één euro. Het belang van het MECC
voor de gemeente is te groot om het congrescentrum niet over
te nemen, aldus wethouder Aarts. Hij verwacht dat na overname
het MECC nog twee jaar een exploitatietekort zal hebben, dat
kan worden opgelost door extra beurzen en congressen binnen te
halen. Daarna is het MECC uit de problemen, maar zal MECC
meer moeten samenwerken met partners in de stad als VVV,
Sahot en VIA 2018. Inmiddels is de gemeenteraad akkoord
met de overname van het MECC.

GROEI VAN DE UM De gemeente beschouwde het als
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officieel universitair beleid… de groei van de Universiteit
Maastricht van 15.000 naar 25.000 studenten. Uit de reactie
van de UM op dit voorstel van Luc Soete, de rector magnificus,
die deze uitspraak deed, blijkt dat het universiteitsbestuur die
groeiambitie helemaal niet deelt. De ambitie van Soete, uitgesproken in de universiteitskrant Observant eind 2012, werd
door de media en de gemeente Maastricht als vastgesteld beleid
geïnterpreteerd. Deze schaalsprong betekent een impuls voor
de kenniseconomie, zo staat te lezen in het rapport ‘Economische Visie 2020’ van de gemeente. Soete onthoudt zich van
commentaar. De UM bestuursvoorzitter licht toe: ‘De UM
streeft niet naar een bepaald aantal studenten, maar we willen
het percentage dat na de studie in de regio een baan vindt,
verhogen. (…) Groei zegt me niks, kwaliteit staat voorop’.
Toch is ook hij blij met het ‘enthousiasme’ van de gemeente
over de groei van de UM: ‘Dat geeft ons bewegingsruimte’.

Presentatie van het boek ‘De tsaar van Groot Rusland in
de Republiek’ door prof. dr. Emmanuel Waegemans

Wethouder Jacques Costongs tijdens het debat
over de kwestie Vinkenslag

EEN TSAAR IN MAASTRICHT In Maastricht is een

VINKENSLAG PERIKELEN Wethouder Jacques Costongs

straat vernoemd naar tsaar Peter de Grote. De legendarische
tsaar verbleef tijdens zijn tweede reis door Europa een etmaal
lang in Maastricht op uitnodiging van de militaire gouverneur
Van Dopff. Hij dineerde op Chateau Neercanne en kreeg een
speciaal theaterspektakel aangeboden: het historische spel
van de bestorming van de burcht op de Maas. Overigens, opgevoerd in het Frans, een taal die Peter de Grote niet beheerste!
Natuurlijk werd hij ook rondgeleid door de mergelgrotten.
Het startschot voor de viering van het Nederland-Rusland
jaar wordt op 6 maart gegeven in het Maastrichtse stadhuis.
Burgemeester Hoes zal dan zeker aan het bezoek van de
tsaar aan de oude Maasstad refereren.

heeft een motie van wantrouwen overleefd. De motie van de
oppositie (CDA, LPM, PVM, MV) werd ingediend wegens
het uitkeren van ruim vier ton meer dan nodig was aan 35
woonwagenbewoners van Vinkenslag voor de verplaatsing
van hun woonwagen. Het uitgekeerde bedrag is hoger dan
de verhuizingskosten of dan de getaxeerde waarde van de
woonwagens. Costongs gaf ruiterlijk toe dat er in individuele
gevallen meer aan de woonwagenbewoners is uitgekeerd
dan sec nodig voor de verplaatsingskosten. Costongs’ terechte
verweer op de aantijgingen: ‘Maar als we dit niet gedaan
hadden, was het door juridische procedures allemaal nog
duurder geworden’. Deze uitleg werd door het merendeel
van de raad geaccepteerd.

FIETSEN, FIETSEN, FIETSEN Tweeduizend zijn het
er, de zogeheten ‘weesfietsen’ die jaarlijks door de gemeente
Maastricht worden geruimd. In het centrum houden maar
liefst zo’n vijfduizend weesfietsen stallingsplekken onnodig
bezet. Wie de oceaan aan fietsen in de omgeving van het
centraal station overziet, begrijpt meteen dat weesfietsen
daar een nog veel nijpender probleem zijn dan in de binnenstad.
De controle is inmiddels verscherpt. Hoe werkt dat? Fietsen
zonder kennelijke eigenaar worden met een tiewrap (sjorbandje)
vastgemaakt aan de stalling. Komt de mogelijke eigenaar
zijn fiets ophalen dan springt de tiewrap meteen open; blijkt
het rijwiel een wees, dan wordt het drie weken na de eerste
controle weggehaald door de gemeente.

CENTRE CÉRAMIQUE GAAT MEER LEVEN Centre
Céramique moet een metamorfose ondergaan. Het wordt
van stadsbibliotheek tot ‘stadsplein’. Op de derde verdieping
van het fraaie gebouw van Jo Coenen aan Plein 1992 wordt
RTV Maastricht gehuisvest. Dat is zo goed als zeker. Op
de verdieping -1 wordt ruimte gemaakt voor exposities.
De begane grond en verdieping +1 worden het ‘publieksdomein’, dat wil zeggen een echte stadshal met zithoeken,
leestafels en loungeplekken. Op de overige verdiepingen
blijft de functie als bibliotheek gehandhaafd, zij het dat
de indeling van de bibliotheek meer onderwerp gericht zal
worden.

Maart 2013
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De winter weet van geen wijken. Nog meer sneeuw in maart

Eindelijk lente. Een bijzonder zonovergoten (17°) maartse dag
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De eerste editie van City Polo Maastricht is een groot succes

CITY POLO MAASTRICHT Voor het eerst op het
Vrijthof: polowedstrijden, een heel weekend lang. Vier
teams spelen tegen elkaar in een arena ‘op de Vriethof’
van veertig bij zestig meter. Telkens proberen twee teams
in wedstrijden van 7,5 minuut zoveel mogelijk te scoren.
Het evenement staat bij aanvang al op een ton verlies. Maar
dat moet dan maar, aldus organisator en vastgoedzakenman
Ben Vos. Het is geen elitair evenement. Iedereen is (gratis)
welkom. De catering is in handen van vier Vrijthofondernemers.
En de paarden? Die staan op stal in de Vrijthofgarage. Wie
zegt nu nog dat er nooit een trendy en verrassend evenement
op het plaveisel van de Hoeskamer van Mestreech wordt
georganiseerd? Het evenement keert de komende twee jaar
zeker terug, aldus de organisatoren.

OVERMAZE GAAT DICHT Het doek valt voor gevangenis Overmaze. Per 1 januari 2014 wordt de penitentiaire
inrichting gesloten. Dat betekent een verlies van bijna
tweehonderd banen in de regio. Er is een reddingsvariant:
Maart 2013

Overmaze zou mogelijk honderden Belgische gedetineerden
plaats kunnen bieden. Dan zou de werkgelegenheid behouden
kunnen blijven, in elk geval voor enkele jaren. Bewakers
van de Maastrichtse bajes geven uiting aan hun onvrede
over de gang van zaken door een ludieke actie op het plein
voor het gevang: ze voeren een polonaise uit op muziek van
lokale artiesten.

CARTOONKRUISWEG De Belgische kunstenaar
Kamagurka (Luc Zeebroek) heeft een opvallende cartoonkruisweg gemaakt die te zien is in het Kruisherenhotel.
Christus in de vorm van een spiegelei en Pontius Pilatus
als pinguïn. Twaalf staties schilderde hij in zijn geheel eigen
stijl. Kamagurka raakte geïnspireerd tot zijn bijzondere
cartoonkruisweg toen hij tijdens een verblijf in Maastricht
in de Sint Servaas binnenliep en daar de kruisweg zag. Hij
vertaalde het dramatische stripverhaal dat in de basiliek te
zien is van pilaar naar pilaar, in een eigen versie.
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Hou Limburg veilig. Overmaze moet open!

De kruiswegstaties van Kamagurka worden meegedragen in de kruisprocessie van Slevrouwe
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De Mestreech Shake… 500 deelnemers… het leek waarachtig opnieuw carnaval

WAT WAS ER NOG MEER
D’N INGEL Stadstype Math Hardy is al 47 jaar D’n Ingel

PROVO IN MAASTRICHT Voormalig prominent provo

vaan Mestreech. Hij is aanwezig bij de Groete Mestreech
Shake op de Markt, de Maastrichtse variant van de internet
hype Harlem Shake, om de goegemeente aan te sporen
tot dansen. Hardy denkt na over zijn pensioen als Ingel
en kondigde tijdens de Shake aan zijn kleinzoon te gaan
inwerken als zijn opvolger.

voorman Roel van Duijn opent de tentoonstelling ‘Provo
en Ontbijt op Bed’ over de provobeweging in Maastricht in
de jaren 1966 en 1967. Dit gebeurt in het pand van Team
Notarissen aan de Avenue Céramique in het kader van de
Maastricht Antiquarian Book & Print Fair 2013.

KOOPZONDAGEN De gemeenteraad is akkoord gegaan
UM BOUWT SPORTCENTRUM Er is een oplossing
bedacht voor het campusdebacle in Randwyck. Aan het
Debeyeplein op de plek waar ooit de prestigieuze studentencampus van Santiago Calatrava was gepland, gaat de
universiteit (als laatste universiteit in ons land overigens)
een groot sportcomplex bouwen pal voor de entree tot het
azM, naast de huidige noodsporthal en naast de voortdurend
groeiende Maastricht Health Campus. Het complex gaat in
2016 open.
Maart 2013

met een besluit over de koopzondag. De winkels mogen
elke zondag hun deuren openen. Bovendien wordt er elke
zondagochtend en -middag een cultureel programma
aangeboden en levert de nieuwe maatregel minimaal 31
banen op. De wekelijkse koopzondag wordt met een grote
campagne in het buitenland neergezet.
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Voormalig Provo leider Roel van Duijn tijdens de opening van de expositie ‘Provo & Ontbijt op Bed’

Wethouder Mieke Damsma opent op woensdag 20 maart in basisschool Scharn de eerste Bibliotheek op School in Maastricht
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Auteur Adriaan van Dis opent Boekenweek in Maastricht

BOEKENWEEK Adriaan van Dis opent de Boekenweek

RIJKSMONUMENTEN Het gebouw van het Conser-

2013 in Centre Céramique in Maastricht. Van Dis heeft de
beste herinneringen aan Maastricht, zegt hij. ‘Limburgers
lazen altijd veel minder. Die gingen op zondagmiddag liever
naar het café. Het lezen neemt daar nu gelukkig toe.’ En
dat is hoe dan ook een beweging dwars tegen de landelijke
trend in.

vatorium Maastricht van architect Frans Dingemans en het
kantoor en woonhuis Goessen van architect Peter Sigmond
staan op een lijst van potentiële rijksmonumenten; een lijst
van 89 nominaties voor bouwwerken en plaatsen die dateren
uit de tijd van de wederopbouw 1959-1965.

WATERPUT TERUGGEVONDEN Het basement van
MOLENHOF VEERTIG JAAR Zorgcentrum Molenhof
wordt spoedig verkocht, als het aan zorgkoepel Vivre ligt.
Op de valreep viert het centrum de vier decennia van zijn
bestaan met een jubileumfeest met livemuziek en een receptie.
Onno Hoes sneed maar liefst drie megataarten aan, geholpen
door mevrouw Lenarts, die al 25 jaar in de Molenhof woont.

de 19e eeuwse waterput bij Fort Sint Pieter, dat in 1936
pardoes onder de grond verdween, is teruggevonden. In
de jaren 1930 verdween de put in het kader van de werkverschaffing. Destijds werd een egalisatieplan gerealiseerd
rond het fort. De put was overkoepeld zoals oude tekeningen
aantonen. De resten zullen nu geconserveerd worden.

Maart 2013
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Maastricht is de samenwerking aangegaan met de zeven miljoen inwoners tellende Chinese stad Chengdu

De historische waterput bij Fort Sint Pieter
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Frits Hoff is geboren in Heerlen en is tien jaar lang leraar
Natuurkunde en Informatica geweest. Daarna is hij vijftien
jaar werkzaam geweest als onderwijstechnoloog. Via internet
is hij in aanraking gekomen met het 3-dimensionaal printen.
3D printen bestaat al meer dan twintig jaar, maar het Fablabconcept werd bedacht door prof. Neil Gershenfeld. Hij startte
in 2003 een nieuwe cursus aan het MIT in Boston met de
veelbelovende titel How To Make (almost) Anything. Het
concept was eenvoudig en sloeg in als een bom - niet alleen
ingenieursstudenten, maar ook studenten van andere faculteiten
zoals architectuur, computerwetenschappen, kunst, sociale
wetenschappen, schreven zich in en realiseerden de meest
diverse en creatieve projecten. Dit succes zette zich wereldwijd
verder, van Boston tot Afghanistan, van Noorwegen tot
Zuid-Afrika en sinds 2010 ook in Maastricht (van de 300
Fablabs nu behoren we tot de eerste 30). Een Fablab (afkorting
van het Engelse fabrication laboratory) is een coöperatieve
werkplaats waar uitvinders, ontwikkelaars, etc. gebruik
kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan
onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen.
Het concept is gebaseerd op het idee van ‘personal fabrication’,
wat een Derde Industriële Revolutie kan inluiden. Je maakt
niet alleen je eigen ontwerp, maar fabriceert dat ook op je
eigen plek, via goedkoop en eenvoudig materiaal uit je eigen
omgeving: van bio plastic, bio rubber, gips, glas, etc. Dat
kan indringende gevolgen hebben voor de logistiek, de
infrastructuur en feitelijk het hele concept van de ruimtelijke
ordening: geen transport over grote afstanden meer van
materialen en eindproducten, maar bij je thuis gemaakt van
producten uit je eigen omgeving.

bouwproducten zoals huizen, je kunt het zo gek niet bedenken.
Dit is geen toekomstmuziek, maar de huidige werkelijkheid,
die zich nagenoeg aan ons oog onttrekt.

Frits Hoff voorziet in iedere stad de aanwezigheid van lopende
band printers, zoals TNO die nu ontwikkelt, zodat werkelijk
bijna alles ter plekke kan worden gemaakt. Machineonderdelen, kunstnijverheidsproducten, glasproducten zoals flessen,
vazen en bekers, medische producten zoals huid en kraakbeen,
voedingsproducten zoals hamburgers uit eiwitten van algen,

Het Fablab Maastricht maakt onderdeel uit van meer dan
300 Fablab’s over de hele wereld, die met elkaar zijn
verbonden via het Fablab Charter en werken in de geest
van ‘open sources’, dat wil zeggen zoveel mogelijk zonder
patenten of geheimhouding. Het Fablab is ondergebracht in
het gebouw van Kumulus in de Herbenusstraat en bevat een

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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in tranches binnenkomt, financiert hijzelf de meeste zaken
voor. Het omzetten van laboratoriumversies naar commerciële
producten begint langzaam vorm te krijgen. Binnenkort komt
de eerste opvouwbare 3D-printer met verwisselbare printkop
op de markt.

Frits Hoff

tiental overwegend zelfgemaakte printers, lasers en frezen.
De ruimte is nu nog erg krap, maar na de verbouwing is
er meer ruimte om vooral op de inloopdagen de groeiende
stroom studenten en ontwerpers te accommoderen.
Het initiatief voor een Fablab Maastricht ontstond al in 2007,
maar is pas in augustus 2010 daadwerkelijk opgestart. Frits
Hoff heeft van de provincie Limburg, het ministerie van
Economische Zaken en de Europese Unie geld gekregen
voor het opzetten van het Fablab, maar aangezien de subsidie
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Fablab richt zich op masterclasses en workshops voor onderwijs en ROC’s; Zuyd, Fontys, Cita Verde, Dacapo, Arcus
en middelbare en lagere scholen zijn afnemers en dat levert
weer nieuwe ideeën en producten op. Ook het bedrijfsleven
begint langzaam de weg te vinden. Zo is O-I glas bezig te
bezien of prototypes van flessen op grote schaal gemaakt
kunnen worden via 3D-printers, wat een enorme besparing
van de kosten zal opleveren. Zo fungeert het Fablab meer
en meer als een regionale TNO-instelling: research voor
onderwijs en ondernemingen. Frits verwacht over vijf
jaar - onder de vleugels van de Hogescholen - architecten, zorgverleners, ondernemers, kunstenaars en design- en
modemakers te kunnen laten genieten van het persoonlijk
fabriceren van je eigen idee.
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Oktober
November
December
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Baretwerpen Slavante
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Persconferentie in het politiebureau van Maastricht. Burgemeester Hoes geeft toelichting op de sarin-kwestie in Amby

SARIN IN AMBY Vier verdachten uit Maastricht en
Heerlen zijn aangehouden omdat ze vermoedelijk het dodelijke
zenuwgas sarin wilden verkopen. In het buitengebied van
Amby bij Maastricht is een grootscheepse zoekactie naar
de bergplaats van het zenuwgas gehouden. Het gaat niet om
een terroristische actie; de verdachten zijn kennelijk uit op
geldelijk gewin, aldus de hoofdofficier van Justitie. De twee
hoofdverdachten zijn aangehouden op het moment dat ze in
Amby de schop in de grond wilden zetten in de Bodemweg.
Het gas zou zich daar in ampullen of flessen bevinden. In
Amby werd een lap grond van 400 m2 tot een meter diepte
afgegraven. Bewoners van een nabij gelegen woning werden
geëvacueerd. Er is niets aangetroffen tijdens de zoekactie.
De vier aangehouden personen worden verdacht van het bezit en begraven van een verboden stof. Ze zijn voorgeleid aan
de rechter-commissaris. Het lijkt erop dat de politie door
een undercoveractie - namelijk de inzet van een nepkoper deze zaak op het spoor is gekomen. Drie dagen is men in
de ban van het sarin gas geweest. De gemeente heeft niet
139

meteen gecommuniceerd wat er aan de hand was, omdat ze
geen paniekreactie wilde veroorzaken.

COFFEESHOPBURGEMEESTERS De burgemeesters
van acht zogenoemde ‘coffeeshopgemeenten’ hebben onder
leiding van burgemeester Onno Hoes afspraken gemaakt
over de strijd tegen drugsrunners. Het ‘ingezetenencriterium’
blijft provincie breed in tact; de acht gaan één lijn trekken in de
handhaving en om meer politieagenten vragen. Ook, vooral
in Maastricht, zal de gemeente de controle op de wietpas
blijven handhaven tot er duidelijkheid is over de juridische
houdbaarheid van de pas. De acht gaan ook overleggen
met de provincie om preventieve projecten te entameren
om te voorkomen dat scholieren en jong volwassenen door
drugsrunners worden geronseld. Er schijnen signalen te zijn
dat schoolgaande kinderen als dealers worden ingezet. Hoes
gaat de overlast van drugsrunners in de buitenwijken van
Maastricht onderzoeken en wil ook met de GGD de risico’s
voor de volksgezondheid onderzoeken.
April 2013

Veertig VWO-scholieren moeten een fictieve moord oplossen.
Een ludieke methode bedacht door Universiteit Maastricht

Stakende leerlingen van het Sint-Maartenscollege

NOTA INTERNATIONALISERING In 2012 vestigden

delen van een uniek concert, waarin de muzikale productie
van de Maastrichtenaar uit twee episodes in zijn leven
centraal stond. De bezoekers konden voorts een bijzondere
tentoonstelling bekijken over Carl Smulders en zijn oeuvre.
Het evenement vond plaats in de Sint Janskerk.

zich 4527 buitenlandse nieuwkomers in Maastricht.
Hiervan kwamen er 1095 uit Duitsland; uit België en
Luxemburg kwamen 713 mensen in de stad wonen en 2719
uit overige landen. Van 2011 tot 2013 noteert de stad een
vestigingsoverschot van 2000 allochtonen. Deze nieuwkomers
dragen dus flink bij aan de Maastrichtse bevolkingsgroei. De
Nota Internationalisering is er op gericht de stad internationaal
beter te positioneren. Het stadsbestuur wil de internationale
uitstraling van de oude Maasstad versterken en de groeiende
groep buitenlanders beter aan de stad binden.

LEERLINGENSTAKING Twintig docenten en leden van

Maastrichtse Componisten heeft voor de derde keer een
bijzondere Soirée Artistique georganiseerd. Het centrale
thema van deze soiree was het leven en werk van de
Maastrichtse componist en auteur Carl Smulders. De componist werd precies 150 jaar geleden geboren in de oude
Maasstad. De soiree is veel meer dan enkel een concert.
De middag ging van start met een referaat over Smulders,
zijn muziek, zijn geschriften en zijn leven. Vervolgens
werden in een speciaal voor deze soiree geschreven
toneelstuk over de componist zijn verdiensten voor het
Maastrichtse (en Nederlands-Belgische) muziekleven en
zijn bijzondere band met de belangrijkste Nederlandse
componist uit zijn tijd, Alfons Diepenbrock, aan de orde
gesteld. Het theaterstuk was ingebed in de verschillende

het ondersteunend personeel van het Sint-Maartenscollege zijn
boventallig. Of ze moeten naar een andere locatie verhuizen
of ze kregen te horen dat hun contract niet wordt verlengd.
Vallen er ook echt ontslagen? Dat is niet duidelijk. Wat wel
een duidelijk teken is: de stakingsactie van de leerlingen.
De oproep via de sociale media om vanaf 12.30 uur weg te
blijven uit de lessen kreeg veel respons. De staking is een
steunbetuiging aan de docenten ‘om te laten zien dat we het
niet eens zijn met de verslechtering van de onderwijskwaliteit’, aldus de stakers. Zowel de stakende leerlingen als solidaire docenten gaven te kennen boos te zijn over dit besluit,
dat door de directie van LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) werd genomen om te anticiperen op de bevolkingskrimp,
die men in de komende jaren in Maastricht lijkt te mogen
verwachten. Dat de huidige financiële situatie onhoudbaar
is, kon men al jaren zien aankomen, aldus de stakers. In
de Tweede Kamer heeft Tanja Jadnanansing (PvdA) naar
aanleiding van de gebeurtenissen op het Sint-Maartenscollege
vragen gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van
onderwijs, cultuur en wetenschap.

April 2013
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CARL SMULDERS CENTRAAL De Stichting

Eerste editie van het Maasbrick Music Festival op 28 april door masterstudenten van het Conservatorium

JAN VAN EYCK ACADEMIE GERENOVEERD

TAPIJNKAZERNE De kogel is door de kerk: na jarenlange

De Jan van Eyck Academie stond altijd met de rug naar de
stad en zijn bewoners. Daar is nu een eind aan gekomen.
Met het aantreden van de nieuwe directeur Lex ter Braak
is er een nieuwe wind gaan waaien door het prachtige gebouw
van architect Frits Peutz. Het was overigens zijn allerlaatste
bouwwerk. Ter Braak zet de poorten van de Jan van Eyck
wagenwijd open voor het Maastrichtse publiek. De JVE kan
een trendy ontmoetingsplek worden, zeker als er in september
een café-restaurant van start zal gaan. Het interieur heeft een
mooie, warme houten vloer gekregen en Ter Braak heeft allerlei
stoelen en tafeltjes uit de jaren 1950 en 1960 verzameld,
die passen bij de tijd waarin het gebouw werd neergezet. In
het opleidingsgebouw zijn twee auditoria ingericht en zijn
diverse werkplaatsen ingericht zoals het Werner Mantz Lab
waar fotografen aan de slag kunnen of het Charles Nypels
Lab met allerlei print- en drukapparatuur. Het Heimo Lab is een
hout- en metaal werkplaats. Het totale verbouwingsconcept was
in handen van Marc Maurer (Maurer United).

onderhandelingen tussen Rijk en gemeente is er een
besluit genomen over de toekomst van de Tapijnkazerne. De
gemeente Maastricht koopt de kazerne voor 3,8 miljoen van
het Rijk en verkoopt het complex voor hetzelfde bedrag door
aan de provincie en de universiteit. De stad blijft eigenaar
van het kazerneterrein dat openbaar toegankelijk blijft. De
universiteit staat garant voor de invulling van de helft van de
gebouwen op het terrein. De overige gebouwen zijn bestemd
voor andere organisaties, maar provincie en universiteit treden
daarbij op als beheerders. Hoofdbestemming voor het hele
terrein is onderzoek en onderwijs. Nu is het zaak een plan te
ontwikkelen voor de Tapijnkazerne, dat wil zeggen: besluiten
welke gebouwen gesloopt dienen te worden en welke nog
bruikbaar zijn. Ook het groen in het hele gebied wordt
onder de loep genomen. Uiteraard worden omwonenden,
belangengroepen en buurtplatforms betrokken bij de plannen
want het uiteindelijke doel is het gebied te betrekken bij de
binnenstad, als vitaal onderdeel van het stadspark.

141

April 2013

Flashmob van het Crescendokoor in boekhandel Selexyz op Kroningsdag 30 april

ANDERHALVE EEUW LGOG Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap, het eerbiedwaardig gezelschap
van in de Limburgse geschiedenis geïnteresseerden, bestaat
150 jaar. In 1863 werd het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap ‘voor het hertogdom Limburg’ (nu LGOG)
opgericht. Aanvankelijk bekommerde het genootschap zich
vooral om de archeologische vondsten in onze provincie uit de
Romeinse en de Frankische tijd. Al anderhalve eeuw lang staat
LGOG voor onderzoek naar de rijke historie van Limburg,
maar ook voor het behoud van talrijke particuliere verzamelingen op het gebied van kunst en geschiedenis. Juist daardoor
kon LGOG de founding father worden van de musea in Limburg. De oprichting door LGOG van het Provinciaal Museum
van Oudheden in het Dinghuis in 1884 was een mooie kans
voor het behoud van het ‘tastbare verleden’ van de provincie.
Deze collectie groeide in de loop van de twintigste eeuw uit
tot het huidige Bonnefantenmuseum. Weliswaar scheidden de
wegen van LGOG en het museum in 1968 - het museum werd
in een zelfstandige stichting ondergebracht - maar LGOG bleef
April 2013

betrokken als bruikleengever van de basiscollectie van het
museum. De collecties van LGOG zijn statische verzamelingen
geworden. Dat wil zeggen dat LGOG zelf niet meer actief
acquireert, behalve voor de collectie Limburgensia - historische
boeken en tijdschriften over Limburg. Wie hebben collecties
van LGOG in Maastricht bruikleen? Bonnefantenmuseum
(kunstgeschiedenis), Centre Céramique (archeologie, Limburgensia, munten en penningen) en het Regionaal Historisch
Centrum Limburg (kaarten en prenten).

DRUGSPERIKELEN Het aantal klachten dat wordt
gemeld bij het Maastrichtse drugsmeldpunt is in 2012 meer
dan verdubbeld naar 3180. Burgemeester Hoes benadrukt
dat de gemeente haar inwoners zelf heeft gestimuleerd
klachten te melden. Hoes wil verbiedsgeboden aan drugsdealers opleggen in alle delen van de stad en niet alleen in
het stadscentrum. De overlast is groot, bijvoorbeeld op de
Van Hasseltkade. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden
voor een samenscholingsverbod op de kade.
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Planten van de koningsboom in het stadspark

Op een megascherm was de kroning in Amsterdam
voor iedereen op het Vrijthof goed te volgen

KONINGSBOOM In het stadspark bij De Boompjes is

KRONINGSWALS IN AMSTERDAM Hij schreef er

ter herinnering aan de troonswisseling een ‘Koningsboom’
geplant door wethouder André Willems. De koningslinde
prijkt daar vlakbij de brug over het riviertje de Jeker, omgeven
door een opvallend decoratief hekwerk.

een speciale wals voor: de Kroningswals. Over wie gaat
het hier? Natuurlijk André Rieu. De Maastrichtse maestro
is uitgenodigd de feestelijkheden in Amsterdam te besluiten
met een groots feestconcert op het Museumplein. De
Kroningswals begint statig - zoals dat bij een kroning past maar gaat al snel over in driekwartsmaat vol vrolijkheid met
voor bijna alle Nederlanders bekende melodietjes als Oranje
Boven en Piet Hein en de Zilvervloot. Rieu is vereerd met
het verzoek van de Amsterdamse burgemeester Eberhard
van der Laan om de festiviteiten op het Museumplein af
te sluiten. Overigens de cd waarop de bijzondere wals
ten gehore wordt gebracht, was op de dag van release al
uitverkocht en meteen goed voor goud!

KRONINGSDAG IN MAASTRICHT Het boterde
eigenlijk nooit zo goed tussen de Oranjes en het Maastrichtse
volk. De allerlaatste Koninginnedag – na 120 jaar zal de dag
van de koningin worden vervangen door de Koningsdag en
verandert de datum van 30 april naar 27 april, de verjaardag
van de nieuwe koning – wordt in Maastricht zeker de meest
oranjegekleurde en meest spetterende. Op het Vrijthof vindt
de traditionele kinderrommelmarkt gewoon doorgang. Via
een reusachtig scherm kan men de kroningsplechtigheden vanuit bijna elke hoek op het Vrijthof gadeslaan. Frank Steyns,
de stadsbeiaardier, brengt het Koningslied ten gehore op
het stadscarillon. Dan is het de beurt aan de Koninklijke
Harmonie van Maastricht om een aubade te brengen aan de
verzamelde gedecoreerden. Het Stadspark is weer het decor
van de vrijmarkt. Daar wordt ook een muziekfestival gehouden. Er is een popfestival op het Cörversplein. Maastrichtse
artiesten treden op in de Mariastraat. Om 22.00 uur wordt
deze laatste Koninginnedag, tevens kroningsdag, afgesloten
met een gigantisch vuurwerk. Veelbelovend allemaal. Zou
het dan toch nog goed komen tussen Oranje en Maastricht?
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BOMEN KOMEN TERUG Er komen 384 bomen terug
in het straatbeeld op plekken waar vorig jaar paardenkastanjes
vanwege de kastanjebloedingsziekte moesten worden gekapt.
Een begin werd gemaakt met de herbeplanting ter hoogte
van het gouvernement in Randwyck waar steel-iepen werden
aangeplant. Dat is een uit deze streek afkomstige boomsoort
die dertig jaar geleden uit beeld verdween vanwege de iepenziekte. Die kwaal is tegenwoordig kennelijk goed te bestrijden.

April 2013

Een rondleiding tijdens het Museumweekend in het Bonnefantenmuseum door de tentoonstelling De Grote Verandering

VRIJTHOF GEVAARLIJK De stichting Vrijthof
Binnenste Buiten heeft een noodkreet gestuurd aan het
stadsbestuur. Voorzitter Piet Nelissen constateert dat het
Vrijthof steeds onveiliger wordt door het toenemend
verkeer op en rond het plein. De toenemende verkeersdrukte
tast de ‘verblijfswaarde’ van het plein steeds verder aan.
Nelissen wijst in zijn brief op het groeiend aantal taxi’s,
busverkeer, toeristisch vervoer en het in de zomer steeds
toenemend aantal brommers, scooters en motoren ‘dat over
en langs het plein crosst’.

KENNISECONOMIE De Universiteit Maastricht, het
academisch ziekenhuis Maastricht en Zuyd Hogeschool
gaan de provinciale kenniseconomie een ongekende
financiële impuls geven in het komende decennium. Maar
liefst 162 miljoen euro (UM 95 miljoen, AZM 52 miljoen,
Zuyd 15 miljoen). De drie instellingen verwachten, nu ze
zelf geld pompen in de kenniseconomie dat de overheid dat
zal aanvullen tot een half miljard. Waar wordt dat geld aan
April 2013

besteed? Dat geld wordt geïnvesteerd in de drie provinciale
campussen die samen de rode draad vormen van de provinciale
plannen voor de kenniseconomie: Chemelot Campus
(Sittard-Geleen), Greenport Campus (Venlo) en de Maastricht
Health Campus. Deze driedelige kennis-as in de provincie
wordt aangevuld met de Maastrichtse binnenstad en de
financiële dienstverlening in Heerlen. De UM gaat in Venlo
en Sittard starten met nieuw onderwijs en onderzoek om
zodoende direct te investeren in de kenniseconomie. Het
welzijn van de Limburgse bevolking is hiermee gediend,
want er worden uitvoerige medische studies en onderzoek
geëntameerd. De kennis-as zorgt ervoor dat de vitaliteit van
de Limburgers zal toenemen.
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Het heeft Hare Majesteit behaagd Els Ottenheim te decoreren. Els wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Gulikers, die zich heeft ingezet voor behoud en restauratie van de Maastrichtse vestingwerken, krijgt een lintje opgespeld
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De kinderboekenflashmob in De Boekenwurm

WAT WAS ER NOG MEER
DE BOEKENWURM Kinderboekwinkel De Boeken-

ZORGBAD GEUSSELT IN GEBRUIK GENOMEN

wurm moet sluiten wegens steeds verder dalende inkomsten.
Daarop reageren dertig kinderboekenschrijvers met een
‘kinderboekenschrijversflashmob’. Ze komen allemaal
tegelijk naar de winkel van Hanneke Koene in de Mariastraat
om voor te lezen. Een spontane actie voor het behoud van
de enige kinderboekwinkel in Zuid-Limburg.

De primeur van het gebruik van het nieuwe Geusselt zwembad
is aan de gebruikers van het zorgbad. Voorheen zwommen
ze in het verouderde en onderkomen zwembad Vijverdal.
De temperatuur van het water (33 graden) is aangenaam
voor deze doelgroep, de zogeheten zorgzwemmers; ze hebben
het zichtbaar naar hun zin.

WILLY BROKAMP IN DE TENNE KAN Oud-voetballer

MORTIERBOM GEVONDEN Er is opnieuw een mortier-

en topscorer van MVV, Willy Brokamp, gaat samen met zijn
zoon Maurice brasserie In de Tenne Kan uitbaten, gelegen
Achter het Vleeshuis. Zijn zaak In Kanne & Kruike in Kanne
houdt hij aan. Brokamp was eerder kastelein in café Aux
Pays Bas aan het Vrijthof. MVV hielp de voetballer destijds
met de aankoop van dit café om een transfer naar Feyenoord
te voorkomen. Een jaar later vertrok Brokamp alsnog naar
Ajax.

bom uit de achttiende eeuw gevonden bij graafwerkzaamheden
langs de A2. Het betreft een stalen kanonskogel geheel
afgevuld met buskruit. De kurk stak nog in de kogel en is onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EOD). In 1748 werden voor het eerst mortieren
gebruikt bij de belegering van de stad.

April 2013
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Het nieuwe Geusseltbad

Een week lang werken creatieve jongeren tussen de 12 en 19 jaar uit Maastricht en de Euregio in de Timmerfabriek
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Deelnemers aan de Amstel Gold Race

Maastricht en de Amstel Gold Race

AMSTEL GOLD RACE Voor de 48e keer werd de Amstel

TORENS VAN SLEVROUWE De provincie trekt circa

Gold Race gereden die altijd van start gaat op de Markt in
Maastricht. Daags tevoren is het de beurt aan de recreanten
op de racefiets om het parcours te fietsen. Er waren maar
liefst vijftienduizend aanmeldingen. Daarom moest er geloot
worden. Om te grote drukte te voorkomen, laat de organisatie
maximaal twaalfduizend renners toe.

een half miljoen euro uit voor de restauratie van de Barbaratoren en de Jozeftoren nabij de abscis van Slevrouwe, die
door de invloed van de wisselende weersomstandigheden
in slechte bouwkundige staat zijn. De torens werden tussen
1887 en 1917 door Pierre Cuypers aan het gebouw toegevoegd.

BIJZONDERE PREMIERE De laatste speelfilm waarin

BOULODROME Wordt het oude zwembad Heer een

de Limburgse acteur Jeroen Willems speelde ‘Boven is het
stil’, naar het boek van Gerbrand Bakker, gaat in Lumière in
Maastricht in première. Gevierd karakterspeler Willems overleed volkomen onverwacht aan een hartstilstand op 3 december
2012. De internationale filmpers prees zijn spel in de film.

zogenoemde ‘boulodrome’? Het lijkt zo goed als zeker.
Daarmee lijkt de jeu de boules club Mosa Petanca na jaren
van discussie eindelijk een indoorhal te krijgen. Wethouder
Gerdo van Grootheest (GroenLinks, sport) ziet het voorstel
als een serieuze optie.

JAARREKENING Ondanks de economische crisis weet
de gemeente Maastricht de inkomsten en uitgaven keurig
in evenwicht te houden. Het jaar 2012 werd afgesloten met
een positief saldo van 541.000 euro op de totale begroting
van 463.000.000 euro. Wethouder John Aarts (VVD, financiële
zaken) is terecht trots.

FUSIE FANFARES Fanfare Juliana uit Limmel en Fanfare
Sint Martinus uit Itteren gaan samen verder. In 2014 moet
de fusie beklonken zijn. De fusie wordt over 2013 heen getild
vanwege het negentigjarig bestaan van Sint Martinus.

April 2013

148

Koekhappen tijdens de Koningsspelen

Alweer een vlagoverdracht en een buurt die 2018 kleurt door middel van een cultuurroute door Sint Pieter, Villapark en Jekerdal
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op jonge ontwerpers van alle continenten. Amsterdam richt
zich jaarlijks met de Fashion Week op de Nederlandse modeontwerpers, Arnhem met de tweejaarlijkse Biënnale op de
showcase van nieuwe up & coming designers en trends en
FASHIONCLASH Maastricht is de jaarlijkse broedplaats
voor jong talent in een setting van cross-overs van muziek,
theater, foto, design en mode. Daarin zit ook de clash,
de spanning tussen culturen en verschillende creatieve
disciplines.
Het idee van FASHIONCLASH is ontstaan toen in 2006
Nawie, Branko en Els samen met acht andere modeontwerpers een ontwikkelingsproject deden in sloppenwijken van
Fortaleza (Brazilië) en met Braziliaanse modeontwerpers
samenwerkten met lokale werkers van de kledingfabriek
Palmas Fashion, waarbij de bewoners van de volkswijken
interactief betrokken werden bij het project.

FASHIONCLASH.bv is opgericht door Nawie Kuiper, Els
Petit en Branko Popovic toen zij op de Academie Beeldende
Kunsten in Maastricht zaten. Laurens Hamacher is daar
later bijgekomen. Met z’n drieën hebben zij na hun afstuderen
besloten dat er in Maastricht - met het project Europese Culturele Hoofdstad, de Muziekgieterij, de internationale groei
van de UM, etc. - voldoende voedingsbodem was om iets
nieuws te beginnen: FASHIONCLASH. Het bijzondere van
FASHIONCLASH is dat het multidisciplinair is en gericht

Na dat project organiseerden Branko, Nawie en Els in 2007
een tentoonstelling FASHIONCLASH Brazil in het hoofdkantoor van DSM. Het succes van dat project inspireerde
hen om in 2009 de eerste FASHIONCLASH Maastricht te
houden in de Timmerfabriek, met zestig deelnemers uit de
Benelux. In 2010 werd FASHIONCLASH Maastricht weer
groter, met deelnemers uit elf verschillende landen en veel
media-aandacht. In 2010 vond in het Duitse Essen een
FASHIONCLASH modemanifestatie plaats in het kader
van RUHR.2010 (Essen culturele hoofdstad van Europa).
Bij gelegenheid van de Heiligdomsvaart in 2011 organiseerde
FASHIONCLASH een alternatieve modeprocessie door de
straten van Maastricht. Een aantal tijdens de processie
gedragen kledingstukken werd geëxposeerd in het Bergportaal van de Sint-Servaasbasiliek. Vanaf dat moment werd
de rol van de culturele scene intenser, met veel tentoonstellingen, modeshows en performances met theatermakers. Bij
de recente jubileumeditie FASHIONCLASH van mei/juni
2013 waren er 150 deelnemers uit 21 landen en duurde
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(Fotografie Peter Stigter)

(Fotografie Peter Stigter)

FASHIONCLASH team: Branko Popovic, Nawie Kuiper en Laurens Hamacher

FASHIONCLASH negen dagen. Er was werk te zien van
ontwerpers van mode, textiel, fotografie, video, sieraden en
accessoires uit de hele wereld. Naast het vaste programma met
modeshows, exposities en performances, was er een uitgebreid
nevenprogramma met films, pop-up shops, workshops en
presentaties op diverse locaties in Maastricht. Na afloop
verklaarde organisator Branko dat de vijfde editie voelde
als de definitieve doorbraak van het evenement met zeer veel
aandacht van zowel lokale media als van de internationale
modewereld. Daarmee wordt ingevuld wat altijd is nagestreefd:
mode is verbinden.

vrijwilligerswerk is het niet meer te doen. Alle drie hebben
ze een eigen atelier waar eigen producties worden ontworpen
en gemaakt. Een alliantie met andere evenementen is een
optie. De economische visie Made in Maastricht van de
gemeente besteedt veel aandacht aan de creatieve sector als
belangrijke bijdrage aan de economische groei. Dat kan een
impuls zijn voor intensievere samenwerking.

Het financieren van FASHIONCLASH Maastricht blijft
een spannende opgave. Niets is vanzelfsprekend en het
driemanschap is op zoek naar een beter verdienmodel. Ook
het team zal moeten professionaliseren, want op basis van

De interne discussie gaat ook over de wenselijkheid van
het hebben van een eigen vaste plek. Tot nu toe heeft
FASHIONCLASH in de eerste twee edities gewerkt op de
locatie de Timmerfabriek en de laatste drie jaar op de locatie
van de oude Porseleinfabriek van de Mosa (SAM decorfabriek).
Maar het heeft ook wel iets bijzonders om als een nomade
door de stad te verkeren, telkens iets nieuws als decor voor
multidisciplinaire jonge ontwerpers.
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-

2012
Augustus
September
Oktober
November
December
2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

Mei 2013
André Rieu is benoemd tot beschermheer van ‘s werelds grootste blaasmuziekfestival
het Wereld Muziek Concours te Kerkrade

152

Het Multi-cultifestival El Dunya 2013 bij de Onze Lieve Vrouwewal is mede door het stralende weer een groot succes

FESTIVAL EL DUNYA GROOT SUCCES In 2012
viel het Festival El Dunya letterlijk in het water. Het regende
onophoudelijk pijpenstelen. Een jaar later is het festijn een
zeer geslaagde happening. Op het terrein aan de Onze Lieve
Vrouwewal schijnt de zon volop. Muziek uit diverse landen,
kortbij en veraf, zorgt voor vrolijke klanken. Een multiinstrumentalist uit Iran laat muziek horen die een kruisbestuiving wordt genoemd tussen Mongolië en de Oriënt.
Verder zijn er Filipijnse stokdansers te zien en volksdansers
uit de Balkanlanden. Er klinkt Indiase Bollywoodrock.
Maar er is ook een markt die aandacht vraagt voor ecobewustwording, duurzaamheid en eerlijke wereldhandel.
Organisator het Mondiaal Centrum spreekt van een wereldreis
op een paar hectare van het stadspark.

karton vertonen slijtage. De stichting Vestingstad Maastricht
denkt ongeveer 25.000 euro nodig te hebben voor het opknappen ervan. De maquette is een kopie van de maquette
die tussen 1748 en 1752 in opdracht van de Franse koning
is gemaakt. Dat pronkstuk staat in het Musée des Beaux
Arts in Lille.

STRUIKELSTENEN Er liggen inmiddels 22 struikelstenen

stadsmaquette die in volle omvang (inclusief de ommelanden)
te zien is in Centre Ceramique blijkt niet meer in een goede
staat te verkeren. Lijm begint los te laten en het papier en het

verspreid in de binnenstad. Ze zijn op stoepen en straten
aangebracht ter nagedachtenis aan 350 Maastrichtenaren
die in de concentratiekampen werden omgebracht. De
herinneringssteen is een initiatief van de Duitse kunstenaar
Gunther Dennig. De stichting Joods Cultureel Erfgoed
streeft ernaar om in oktober 2013 zo’n 70 stenen te hebben
gelegd. De betonnen vierkanten van 10 bij 10 centimeter
kennen aan de bovenkant een messinglaag met de naam
van de oorlogsslachtoffers. Het gaat daarbij om joden,
verzetsstrijders, Sinti en Roma’s, homoseksuelen, Jehova’s
getuigen en gehandicapten.
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STADSMAQUETTE TOE AAN RESTAURATIE De

Een bijzondere attractie voor de jeugd op de jaarlijkse kermis op het Vrijthof

NIEUWE EIGENAREN GOLFBAAN DOUSBERG
De golfbaan op de Dousberg kent sinds de realisatie in 2000
veel tegenslagen. Twee keer is het management failliet
gegaan. Van de plannen die ooit onder auspiciën van architect
Sjoerd Soeters zijn opgesteld, komt niet veel terecht. Alleen
de golfbaan zelf wordt aangelegd maar een heus clubhuis
voor de golfers ontbreekt. Ook de boomhut- en torenwoningen
van Soeters blijven op de tekentafel liggen. De nieuwe
eigenaren van de golfbaan, Guus van Loo, Kees Jongmans
en Dré Gijzen, gaan aan de slag met een doorstart. De drie
runnen al de succesvolle golfbaan in Henri Chapelle. Hun
plannen met Maastricht betreffen de bouw van een lang
verwacht clubhuis met kleed- en doucheruimtes, kantoren,
winkel, restaurant, terras en een ondergrondse stalling
voor golfkarretjes. De eigenaars van ‘International Golf
Maastricht’ verwachten er eind dit jaar het kerstdiner te kunnen
serveren. In de plannen zijn via Dormio Projectontwikkeling
uit Arnhem 120 recreatiewoningen en appartementen
opgenomen.
Mei 2013

CARL SMULDERS (1863-1934) EEN VERGETEN
COMPONIST Carl Smulders, er is een straat naar hem
vernoemd en pas geleden is een plaquette aangebracht in de
gevel van het pand Hubertuslaan 3. John Hoenen, musicoloog en componist, vindt het allemaal erg bescheiden voor
iemand die volgens hem de grootste componist is die Maastricht
ooit heeft gekend. De pianist, dichter, romanschrijver,
filosoof, kunstkenner en uitvinder Carl Smulders woonde
slechts drie jaar op de Hubertuslaan. John Hoenen vindt het
jammer dat hij niet is betrokken bij de viering van de 150e
verjaardag van Smulders. John ziet zichzelf namelijk als de
grootste Smulders-kenner in de wijde omtrek. Hij schreef
een doctoraalscriptie over Smulders en was dichtbij een
heus proefschrift. Door het overlijden van de promotor is
het daar niet van gekomen. John Hoenen is de tekstdichter
en componist van de carnavalskraker ‘de Zaate Hermenie’.
Net als Smulders is hij een duizendpoot: docent, recensent,
boekenschrijver, musicus, componist en carnavaloog.
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Cento Miglia, een rally voor Fiatjes 500 in de prachtige
entourage van Château Neercanne (foto Lange Theo)

De jaarlijkse dodenherdenking op het Herdenkingsplein

WILLEM I, STANDAARD EN GEUSSELT SPORT
KAMPIOEN Door een moeizame zege met 1-2 bij VV
Simpelveld pakt Willem I de titel in klasse 3A. Met een
nat pak verlaat trainer Ronnie Crommen het sportpark want
zijn jongens hebben hem met kleren en al onder de douche
gezet. De vreugde is er niet minder om. De clubleiding had
er min of meer al op gerekend want er was voor de spelers
en de begeleiding een bus geregeld. Hierdoor kon het feestje
al direct in de Oostelijke Mijnstreek beginnen. Ook VV
Standaard slaagt erin eerste te worden en wel in zijn klasse
4A. En in het Maastrichtse amateurvoetbal valt nog meer te
juichen. In het seizoen 2012-2013 gaat ook bij de jonge
fusieclub Geusselt Sport de vlag in top. De fusie tussen
WVV en Rapid blijkt een gigantisch succes te zijn. Met de
veelzeggende cijfers 96 goals voor en slechts 14 tegen behaalt
Geusselt Sport ongeslagen de titel in klasse 5A. Niet alleen
het eerste elftal slaagt met vlag en wimpel. Ook het tweede,
derde en vierde elftal kan de kampioensvlag hijsen. Er is
heel wat te vieren op de Geusselt. Tegenover al die promoties
staan ook enkele degradaties. SC Jekerdal en DBSV moeten
terug naar de vierde klasse. VV Daalhof daalt weer af naar
de vijfde klasse en Sportclub Caberg en RKBFC dalen zelfs
naar de zesde klasse. Voor Sportclub Caberg zijn de druiven
niet zuur. Het fuseert na afloop van de reguliere competitie
met kampioen Standaard tot Standaard Caberg Maastricht
en speelt straks derde in plaats van zesde klasse.

ALTERNATIEVE DODENHERDENKING Het Buurt-
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platform Wijckerpoort houdt op 3 mei een alternatieve
dodenherdenking op het Koningsplein. Het platform legt
tijdens een kleine ceremonie een krans bij het Bevrijdingsmonument. Het platform betreurt het dat het comité
Dodenherdenking in verband met de A2-werkzaamheden
de herdenking heeft verplaatst. Volgens het buurtcomité
hebben op en rond het Koningsplein belangrijke oorlogshandelingen plaatsgevonden. Op 4 mei wordt op het
Herdenkingsplein de officiële dodenherdenking gehouden.
Burgemeester Onno Hoen richt in zijn toespraak de aandacht
op augustus 1942 toen zo’n zevenhonderd joden zich moesten
melden op de Prof. Pieter Willemstraat. Van daaruit zouden
ze gedeporteerd worden naar de concentratiekampen.
Uiteindelijk komen driehonderd joden opdagen. Ze zouden
nooit meer terugkomen.

LUCHTHAVEN MAASTRICHT WANKELT Het
voortbestaan van Maastricht Aachen Airport hangt aan een
zijden draadje. In het jaarverslag 2011-2012 komen zoveel
problemen aan het licht dat moet worden gevreesd voor een
voortgang. Het vrachtverkeer is met 25% gedaald waardoor
het MAA kampt met liquiditeitsproblemen. Een mogelijk
faillissement kan zo’n zeshonderd banen kosten. De provincie
Limburg is wellicht genegen het exploitatietekort van één
tot drie miljoen euro voor haar rekening te nemen. Het Rijk
en de aandeelhouders weigeren echter steun te verlenen.
Mei 2013

Driehonderd ondernemers in de Timmerfabriek voor het eerste
grote evenement van de Maastrichtse Netwerkclub BNI Bourgogne

Het Ronald McDonald Huis viert zijn vijftienjarig bestaan

PASTOOR GAAT MET WIJWATER ROND De

sneuvelen al in de eerste ronde en kunnen promotie naar de
Eredivisie vergeten. MVV-er Tom van Hyfte mag zich de
beste aanvoerder van de Eerste Divisie noemen in het
seizoen 2012-2013. Hij krijgt de trofee ‘de gouden stier’,
vanwege zijn voorbeeldgedrag als captain van de rood-witten.
Voetbalanalisten leggen de vier Limburgse profclubs langs
de meetlat. MVV scoort een 6,3. Die score had beduidend
hoger kunnen zijn als de trots van Maastricht na de winterstop net zo goed gevoetbald had als in de eerste helft van de
competitie. Trainer René Trost krijgt van de voetbalkenners een
7 - net als doelman Bram Castro. Het geplande afscheidsfeestje laat de trainer - tot verdriet van de fans - aan zich
voorbij gaan. En dat terwijl de supporters al een standbeeld
voor hem in gedachten hadden…

goedlachse pastoor Mattie Jeukens van de Lourdeskerk in
het Wittevrouwenveld gaat met de wijwaterkwast rond in de
nieuwe A2-bouwkeet op het Voltaplein. Hij was er toch al
om het beeldje van de heilige Barbara te zegenen. Ze is de
patroonheilige van de tunnelbouwers. Het beeldje komt in
de tunnel-in-aanbouw te staan ter bescherming van de bouwers.
De pastoor bekent dat hij regelmatig een kaars aansteekt
voor het welzijn van de bouwploeg en het welslagen van
het project. Het verhaal gaat dat er sindsdien geen files meer
zijn waargenomen…

MVV IN NACOMPETITIE In de eerste helft van de competitie stevent us MVV-ke linea recta af op de kampioenstitel
in de Eerste Divisie. Na de winterstop gaat het echter goed
mis. Veendam en AGOVV gaan failliet en verdwijnen van
het voetbalveld. De negen punten die MVV tegen deze clubs
heeft behaald, worden teniet gedaan en MVV duikelt enkele
plaatsen op de ranglijst. De club komt de klap niet meer te
boven. Mede door langdurige blessures in de spelersgroep
raakt het elftal uit vorm en verliest het de aansluiting met
de top. Op grond van de behaalde eerste periodetitel mag
MVV wel meedoen aan de nacompetitie. Uniek is dat ook de
andere drie Limburgse profclubs daartoe zijn veroordeeld.
Alleen Roda JC mag na afloop juichen: het handhaaft zich
met heel veel moeite in de eredivisie. VVV daarentegen
degradeert naar de Eerste Divisie. MVV en Fortuna Sittard
Mei 2013

VIJFTIEN JAAR RONALD MCDONALD HUIS
In 1974 wordt in Philadelphia (VS) het eerste Ronald Mc
Donald Huis geopend. Het gelijknamige Maastrichtse Huis
komt er in 1998 en is één van de vijftien in Nederland. Het
ligt direct naast het azM. Het is bedoeld voor ouders, broers
en zussen van kinderen die in het azM zijn opgenomen. In
65% van de gevallen betreft het te vroeg geboren kinderen.
De familieleden kunnen in het huis logeren. Ze kunnen er eten,
ontspannen en tot rust komen. De ouders betalen 15 euro
per nacht. De werkelijke kostprijs bedraagt echter 50 euro,
waardoor geld via donaties bijeen moet worden geharkt om
dat verschil op te vangen. Het Huis krijgt immers geen subsidie.
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Ondernemend Maastricht verzorgt op koopzondagen een
gevarieerd cultureel programma in Grand Café Soiron

De stichting Aangenaam Wolder en Campagne
brengt het tijdschrift ’Aangenaam’ uit

CROISSANTS OP DE SCHARNERWEG Negen

kopers opnieuw de straat op gestuurd. Tot verbijstering van
de hele gemeenteraad doet daags na het bereiken van het
akkoord de politie samen met Justitie een plotse inval bij
coffeeshops. De raadsleden vinden dat met de inval het
gesloten akkoord geweld wordt aangedaan. De bedoeling was
immers de coffeeshops even met rust te laten en allereerst
de overlast van de drugsrunners aan te pakken. De inval legt
een bom onder het akkoord. Burgemeester Hoes zegt niets
te hebben geweten van de politionele actie. De verwachting
is dat de sfeer tussen de shops en de politiek verder zal
verslechteren en de strijd weer zal oplaaien.

weken duurt de afsluiting van het kruispunt Scharnerweg-A2.
Tot opluchting van de omwonenden gaat het daarna weer
open. Ze hebben zich al die weken in allerlei bochten moeten
wringen om boodschappen te kunnen doen. De tijdelijke
voetgangersbrug biedt weliswaar enig soelaas maar voor de
ouderen is dit echt een brug te ver. Op de dag dat het kruispunt
weer open gaat, trakteert Albert Hein de buurt en de werklui
ter plekke op een lekker ontbijtje met verse croissants.
POLITIEK AKKOORD OVER DE DRUGSPROBLEMATIEK SNEUVELT NA INVAL De politieke partijen in
de gemeenteraad zijn de starheid van de burgemeester in
het drugsdossier meer dan zat. Ze dringen bij hem er op
aan het ingezetenencriterium los te laten bij coffeeshops
die naar de stadsrand zullen verhuizen (dat criterium houdt
in dat de verkoop aan buitenlanders verboden is). Het
bereikte akkoord houdt verder in dat de buurtplatforms en
de politiek vaker worden geïnformeerd over de voortgang.
De burgemeester zal op zijn beurt de coffeeshops
verzoeken de verkoop aan buitenlanders te staken. Hoes
trekt het boetekleed aan en geeft toe zich soms in zijn
emoties te hebben laten meeslepen. Met het akkoord trekt
de Maastrichtse politiek na maanden soebatten weer één lijn
in het drugsdossier. Voor de coffeeshops heeft het akkoord
geen enkele meerwaarde. Ze stemmen er dan ook niet mee in.
Volgens hun woordvoerder Josemans worden buitenlandse
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GEMEENTE BLIJFT SLECHT BEREIKBAAR Het
Burgerjaarverslag toont aan dat de bereikbaarheid van de
gemeente slecht blijft. Net als in voorgaande jaren haalt
Maastricht niet eens de zelf gestelde ambities. Van de
bellers krijgt 80% niet binnen dertig seconden een medewerker aan de lijn. Slechts 57% van de e-mails wordt binnen
twee weken beantwoord terwijl de ambitie op 80% ligt. Bij
de postafhandeling is het niet beter. Nog geen tweederde
(66%) van de briefschrijvers krijgt binnen vier weken een
reactie; de ambitie ligt op 80%. Ook de telefonische bereikbaarheid laat veel te wensen over. De klachten bestaan al
sinds 2003. Volgens een woordvoerder stelt de gemeente
nu alles in het werk om de belabberde bereikbaarheid aan te
pakken. Er wordt hard gewerkt aan het implementeren van
nieuwe systemen.
Mei 2013

Gambonviool voor Museum aan het Vrijthof. Het pronkstuk is door nazaten van de Maastrichtse vioolbouwer aan de stad geschonken

ZELDZAME ‘ANDRIES GAMBON VIOOL’ NAAR
MAASTRICHT Een nazaat van de Maastrichtse vioolbouwer
Andries Gambon schenkt de stad als legaat een antieke viool.
Deze is in 1828 door de maestro zelf vervaardigd. Het kleinood
zal in bruikleen worden gegeven aan het Museum aan het
Vrijthof. Het zal daar worden tentoongesteld in de zogeheten
Bonhomme-salon. Van deze violen zijn er niet veel bekend.

voor een nieuwe cape. Het ontwerp moet een waterafstotende
mantel opleveren die gemakkelijk te reinigen is. De kosten
voor het nieuwe kleed zijn geraamd op 21.000 euro. Dat
geld moet door sponsoring worden binnengehaald. Diegenen
die minimaal 25 euro doneren, zien hun namen vereeuwigd
in de voering van de mantel.

STALLEN VAN FIETS WEER GRATIS Het stallen van
NIEUWE MANTEL VOOR STERRE DER ZEE In
2014 bestaat het beeld van Sterre der Zee zeshonderd jaar.
Bij zo’n jubileum hoort een passend cadeau. De Broederschap
van Onze Lieve Vrouwe heeft daarvoor een nieuwe mantel
voor Slevruike in gedachten. De Broederschap heeft twee
mantels voor het beeld. De ene is 22 jaar oud, de andere al
40 jaar. Ze bieden onvoldoende bescherming tegen weersinvloeden tijdens de processies. De huidige mantels hebben
veel te lijden gehad van het roet dat de vijfhonderd kaarsen
per dag in de kapel achterlaten. Vijftien studenten mode &
textiel van de Stadsacademie gaan elk een ontwerp maken

een fiets op de Kesselskade en op de Markt wordt weer gratis.
Het stadsbestuur besloot een tijd geleden om kosten in rekening
te brengen bij het gebruik van de twee bewaakte fietsenstallingen. De maatregel wordt weer teruggedraaid - tot genoegen
van de fietsers. De gemeente dacht met de invoering van
het tarief van 0,50 eurocent jaarlijks 300.000 euro binnen
te halen. Het levert echter ‘slechts’ 70.000 euro op. Helaas,
besluit het college onverwacht de bewaakte scooterstalling
aan het Bat onbewaakt te maken om zo 230.000 euro te
besparen. Veel scooterrijders betreuren dit beleid van ‘geven
en nemen’ ten zeerste.
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De Heeg organiseert een grote speel- en doedag
speciaal voor kinderen

Het Magisch Theatertje in Amby biedt een feestelijke aanblik.
Het Buurtplatform biedt alle inwoners van Amby een feestdag aan

TEKORT AAN RUIMTE VOOR AMATEURKUNSTEN Jaap van Royen, intendant amateurkunsten, luidt

diverse gemeentewerkers die de bakken nog met de hand
bedienen. Ze hebben nu alleen meer werk. De bakken moeten
eerst weer omgedraaid worden…

de noodklok. De stad ontbeert een repetitie- en uitvoeringsruimte voor amateurgezelschappen. Het aantal beoefenaars
van amateurkunsten neemt toe, terwijl de ruimte voor hen
steeds minder wordt. Dit gebrek staat haaks op de ambities
van Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa. De stad
loopt het risico dat amateurgezelschappen hun heil elders
gaan zoeken. De bestaande culturele ruimtes, zoals de
Bonbonnière, de Platte Zaol, het MECC en het Theater aan
het Vrijthof, zijn niet beschikbaar, te duur of ongeschikt.
Een week of twee na Van Royen’s klaagzang, komt het
gemeenteraadslid Peter Geelen met een oplossing. Hij heeft
ontdekt dat in het nieuwe onderkomen van Mercedes een
prachtige, geschikte zaal ligt. Hij duidt op het onderkomen van
de vroegere PLEM die er ooit een culturele ruimte in realiseerde.

NIEUWE WIJZE VAN OPHALEN GFT-BAKKEN
De afdeling ‘Sjiek en Sjoen’ laat weten dat het groente-,
fruit- en tuinafval op een andere manier opgehaald. Grote
grijpauto’s gaan de groene bakken van het trottoir tillen en
weer leeg terugzetten. De bakken moeten dan wel keurig,
volgens de gemeentelijke instructies, in het gelid te staan
en 50 centimeter van de stoeprand en 50 centimeter uit elkaar.
Bovendien moet de bak met de handgreep aan de huiszijde
staan. De instructies worden door de burgers redelijk
opgevolgd. Toch signaleert menigeen de eerste weken nog
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MTB NAAR STADSBEHEER De Maastrichtse
Toeleveringsbedrijven (MTB) maken bekend dat de complete
afdeling ‘Groen en Grijs’ van de sociale werkvoorziening zal
opgaan in de gemeentelijke Dienst Stadsbeheer. Er wordt naar
gestreefd de samenvoeging per 1 januari 2014 geëffectueerd
te hebben. De operatie past helemaal in het streven van MTB
om afdelingen te detacheren bij bedrijven en de gemeente.
Medewerkers krijgen daardoor meer mogelijkheden om zich
te ontplooien. Ze hebben bij Stadsbeheer immers meer kans
op gevarieerder werk en meer kans op een reguliere baan.

FORS MEER LEERLINGEN GAAN OVER DE
GRENS Het Regionaal Bureau Voortijdige Schoolverlaters
Maastricht en Heuvelland stelt in haar jaarverslag vast dat
steeds meer leerlingen over de grens naar school gaan. In
het 2011-2012 gingen 657 kinderen (van twaalf tot achttien jaar)
naar een school in het buitenland. Een jaar eerder deden dat
558 kinderen, een stijging van maar liefst 18%. Volgens een
woordvoerder van de gemeente is voor die toename geen
eenduidige verklaring. Het aantal kinderen in de leeftijdscategorie tussen de vijf en twaalf jaar bleef nagenoeg gelijk:
349 om 348.

Mei 2013

Tanja Ritterbex ontvangt de Hermine van Bers kunstprijs uit
handen van Stijn Huijts, directeur van het Bonnefantenmuseum

Mirjam Dupont van Woonpunt tijdens
de jaarlijks buurtdag Pottenberg

KUNSTTOUR 2013 In de aanloop naar de Kunsttour

SPORTEN WORDT DUURDER Meer mensen aan het

2013 zijn in de tuin van kasteel Bethlehem 23 kunstenaars
bezig met ‘land-art’. Land-art is kunst die op locatie ontstaat
met het gebruik van materialen die toevallig in de omgeving
liggen. Carla Cremers uit Eckelrade is één van de initiatiefnemers. Tijdens de Kunsttour zelf zijn vijftig culturele
plekken in de stad met elkaar verbonden. Humor in de kunst
is het centrale thema. De opening van de jaarlijkse kunstdagen
vindt plaats in de Wiebengahal, de uitvalsbasis. Eén van die
vijftig locaties is de oude portierswoning van Huize Poels
(Villa Kanjel) aan de Meerssenerweg. Er is kunst te bewonderen van kunstenaars met een psychisch verleden. Sommigen
van hen wisten niet van zichzelf dat ‘ze het in zich hadden’:
“Het voelt alsof je een schatkist in je huis hebt ontdekt
waarvan je vergeten was wat er allemaal in zat”.

sporten krijgen is al jaren een doelstelling van het Maastrichtse sportbeleid. Met de nieuwe gemeentelijke Sport- en
Tarievennota legt de gemeente echter een bom onder dat
streven. De huur van vooral buitensportaccommodaties,
zoals voetbalvelden, gaat drastisch omhoog. De sportclubs
zien die tariefsverhogingen helemaal niet zitten. Ze moeten
immers doorberekend worden aan de leden en die zitten
daar absoluut niet op te wachten. De clubs zijn bang dat
nogal wat leden dan zullen afhaken. De gemeente echter
voelt zich tegen de muur gezet. Ze kan niet anders: “Het
geld is op!”. Zelfs gedane beloften kan de gemeente, aldus
een woordvoerder, niet meer nakomen.

BUURTBEHEERBEDRIJVEN NAAR MTB De
Buurtbeheerbedrijven komen volledig onder de vleugels
van de Maastrichtse Toeleveringsbedrijven (MTB). De
buur- bedrijven vormden al een zelfstandige dochter van
MTB en werden met vier ton jaarlijks gesubsidieerd door de
gemeente. Vanwege bezuinigingen is die subsidie gestopt.
Om de gevolgen daarvan te beperken is de volledige overstap
naar MTB de meest logische stap. Voor de circa honderd
medewerkers die bij de BBBM in dienst zijn, kan op deze
manier het werk gewoon doorlopen. Voor een enkeling zal
werk bij MTB zelf worden gezocht.

kerk. De Timmerfabriek en de aanpalende Sphinxgebouwen
aan het Bassin worden verbouwd tot een cultuurcomplex dat
zijn weerga niet kent. Als Maastricht Culturele Hoofdstad
wordt, zal dit complex een van de hotspots worden. Mocht
die benoeming niet doorgaan dan is de stad in elk geval een
bijzonder cultuurhuis rijker. De plannen, die regelmatig zijn
bijgesteld, voorzien in de komst van filmhuis Lumière en de
Muziekgieterij (die er al zit). Het Bonnefantenmuseum en
cultuurmuseum Marres krijgen extra expositieruimtes. Verder
is het plan de ingang te verplaatsen naar het Bassin. De hele
operatie gaat circa twintig miljoen euro kosten.
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SPHINXGEBOUWEN WORDEN VERBOUWD
TOT EEN CULTUURTEMPEL De kogel is door de

De brandslang van 1 km lengte tussen Vrijthof en de Maas
tijdens een oefening van de brandweer

Modeshow tijdens FASHIONCLASH 2013

BRANDWEER OEFENT Het is geen alledaagse oefening.

eenpersoonskamers zijn eenvoudig ingericht met een eigen
douche en toilet. De zusters benadrukken dat het klooster
geen hotel is waar je een weekendje Maastricht kunt boeken.
Gasten leven mee met het ritme van zusters. Dat betekent
vroeg opstaan en drie keer per dag bidden in de kapel. Verder
is het eten wat de pot schaft. De logés krijgen hetzelfde eten
voorgeschoteld als de zusters en ze kunnen meedoen aan
activiteiten van de zusters. Dat laatste is niet verplicht. Er
zijn stilteruimtes waar de bezoekers kunnen reflecteren op
hun levensweg. De congregatie heeft vier jonge zusters uit
Indonesië en de Filipijnen naar Maastricht gehaald om het
stiltecentrum te beheren. Gasten mogen maximaal een week
in het klooster verblijven.

Een brandweerslang van ongeveer 1 km kronkelt door de
binnenstad om water te pompen uit de Maas. Via het Onze
Lieve Vrouweplein, de Cortenstraat, de Hondstraat en de
Bredestraat stroomt het Maaswater naar een installatie op
het Vrijthof. De oefening is nodig om bij een grote brand in
de binnenstad voldoende water bij de hand te hebben. Via
deze slang kan ongeveer vierduizend kubieke meter water
per minuut door de slang gepompt worden. Hierdoor kunnen
drie extra brandweerwagens ingezet worden. De oefening
dient om te testen hoelang die operatie duurt. Uiteindelijk
kost het drie kwartier om de slang uit te rollen en de pompen
aan te zetten. Volgens een woordvoerder kan in een noodsituatie
de klus in twintig minuten geklaard worden.

STILTE- EN BEZINNINGSCENTRUM IN HARTJE
BINNENSTAD Het klooster van de Zusters Onder de Bogen,

GEUSSELTBAD NIET GESCHIKT VOOR GEHANDICAPTEN De Maastrichtse Gehandicapten Sportvereniging

op een steenworp afstand van het Vrijthof, opent een stilteen bezinningscentrum. Het klinkt gek maar binnen de
kloostermuren van de 176 jaar oude congregatie is van de
hectiek en het lawaai van de binnenstad niets te merken. Het
klooster huisvest 110 religieuzen. Vanwege leegstand in het
klooster is er ruimte ontstaan om een plek in te richten waar
leken rust kunnen vinden. Steeds meer mensen lopen immers
vast in hun dagelijks leven of krijgen een burn-out. Voor 40 euro
per etmaal kun je als leek in het bezinningsweekend terecht,
all-inclusive. Er is plek voor tien tot vijftien personen. De

(MGS) trekt aan de bel. Ze constateert dat het gloednieuwe
Geusselt zwembad een groot aantal belemmeringen heeft
voor gehandicapten. De vereniging gaat een klacht indienen.
Zo ligt het zorgbad te ver van de ingang waardoor rolstoelen en rollators eraan te pas moeten komen om zwemmers
naar het bad te brengen. Kleedhokjes zijn niet toegankelijk
voor scootmobielen en te klein voor rolstoelen. Het zorgbad
heeft een spekgladde trap richting het water; menigeen is er
al uitgegleden. De lift die de zwemmers in het water moeten
laten, is traag en daardoor instabiel. De afdeling sport van
de gemeente zegt zich niet te herkennen in de geuite klachten.
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De contouren van de A2-tunnel worden zichtbaar

Congresgangers van de EFI annual meeting 2013
doen ook sportief mee

RUWBOUW A2-TUNNEL De bouw van de A2-tunnel

die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet
voor de joden. Een neef van het echtpaar krijgt uit handen
van medewerkers van de Israëlische ambassade de eretekenen.
Het echtpaar bood van 1943 tot 15 augustus 1944 onderdak
aan een joods echtpaar uit Oss. Op die fatale datum in
augustus vindt in het huis aan de Observantenweg 54 een
inval van de Sicherheitsdienst plaats – na verraad. Het joods
echtpaar weet te ontkomen. George en Helene worden
gearresteerd. Een paar dagen voor de bevrijding van Maastricht
weten ze na een spectaculaire actie van het verzet te ontsnappen.

schiet aardig op, 700 meter ervan is klaar en de betonnen
ruwbouw eveneens. De onderdoorgang moet straks 2,3
kilometer worden. Het publiek mag ondertussen een kijkje
komen nemen in twee van de vier tunnelbuizen: één voor
het doorgaande verkeer richting Luik en één voor het lokale
verkeer richting het noorden. De buizen zijn 8,6 meter
breed en 5,8 meter hoog. Omdat de tunnels niet kaarsrecht
zijn maar enigszins bochtig is bij de entree het einde niet te
zien. Als bezoeker lijk je te verdwijnen in een zwart gat. Het
stukje tunnel bij het Europaplein is niet het enige stuk waarvan
de ruwbouw klaar is. Aan de andere kant, ten noorden van
de Geusselt, zijn twee delen van 500 meter ook al klaar.

MERGELWEG WEER AUTOLUW De wethouders Nuss
(Maastricht) en Karsten (Riemst) onthullen op de Mergelweg
een informatiebord om iedereen ervan te doordringen dat
vanaf zaterdagmiddag 12.00 uur tot zondagavond 21.00 uur
geen auto’s op de Mergelweg mogen rijden. Gemotoriseerd
verkeer zal dan worden geweerd zodat wandelaars, fietsers,
hardlopers en skaters veilig van de weg gebruik kunnen maken.
Alleen landbouwvoertuigen mogen daar nog de weg op.

ODE AAN VERGETEN COMPONISTE Het universiteitskoor Maastricht treedt op in de kloosterbibliotheek
van Wittem. Het brengt werken ten gehore van de Maastrichtse
componiste Andrée Bonhomme (1905-1982). Musicoloog
Hans van Dijk is al sinds zijn opleiding aan het Maastrichts
Conservatorium door haar gefascineerd. Hij vindt haar muziek
geweldig. Hij kondigt aan met een boek over haar bezig te zijn.

HANDHAVERS OP QUGO De Dienst Handhaving

Speet krijgt postuum de eretekenen van Yad Vashem. Deze
Israëlische onderscheiding wordt toegekend aan diegenen

schakelt over op fietsen, mountainbikers en scooters op
stroom. Daar komt de Qugo bij, een te gek vervoermiddel.
Met dat ding kun je rustig slalommen door de binnenstad.
Je moet dan als handhaver bepaalde bewegingen maken die
het meest lijken op skiën op het droge. De nieuwe speeltjes
moeten de burgers verleiden de auto te laten staan en over
te stappen op qugo’s.
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YAD VASHEM VOOR MAASTRICHTS ECHTPAAR Het Maastrichtse echtpaar George König en Helene

De jaarlijkse stadsprocessie trekt door de binnenstad ter ere van Sint Servatius

STADSPROCESSIE De jaarlijkse stadsprocessie trekt
weer veel bekijks. Ze trekt door de straten ter ere van Sint
Servatius, de patroonheilige van de stad. Maastricht kent
een lange en rijke historie van processies. Zo wordt er al in
1250 melding van gemaakt. Deze keer nemen ongeveer 750
mensen eraan deel. Ze begeleiden vanaf de Sint Servaasbasiliek
tot aan de Onze Lieve Vrouwe basiliek de Maastrichtse
stadsdevoties: het beeld van Sterre der Zee, het Zwarte Kruis
van Wijck, het borstbeeld van Sint Lambertus en Sint Servatius.

SCHOT IN ONTWIKKELING TERREIN VOORMALIGE VERMICELLI-FABRIEK Twintig jaar na sluiting

Maastricht School of Management (MsM) gaat met de
universiteit de krachten bundelen. De samenwerking houdt
in dat de MsM voortaan onder de paraplu van de UM valt.
De MsM behoudt wel haar eigen naam, identiteit en personeel.
De bedoeling van de samenwerking is het managementonderwijs verder uit te bouwen voor zowel de regionale als
internationale markt. MsM zal daartoe academische en
postacademische opleidingen gaan aanbieden.

van de Vermicelli-fabriek van Bauduin, hartje Jekerkwartier,
lijkt het erop dat het terrein eindelijk ontwikkeld gaat worden.
Het wordt omgetoverd tot een hoogwaardig woongebied.
De straatnamencommissie heeft al een naam bedacht: De
Looiershof. In het verleden zijn heel wat projectontwikkelaars
op het gebied stuk gelopen. De plannen die er nu liggen,
lijken kansrijk. Initiatiefnemer Ruud Jacobs, oud-directeur
van Ballast Nedam, heeft er het volste vertrouwen in. Samen
met enkele co-financiers wil hij 35 miljoen investeren in
wat hij noemt: Quartier à Lure. De naam verwijst naar de
Grote Looiersstraat die als inspiratie dient voor de twee
architectenbureaus: Buro5 uit Maastricht en Jansen Wuts
uit Baarlo. Ze hebben 45 woningen gepland, een mix van
grondgebonden woningen (met tuintje) en appartementen,
koop en huur. De gemeente heeft de plannen goedgekeurd
inclusief het voorstel om de vierkanten schoorsteen (uit 1857)
voor het gebied te behouden.
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UNIVERSITEIT EN MSM GAAN SAMEN De

Forza live bij L1 radio

Handhaving is wel eens slordig

MUZIEKGIETERIJ BLIJFT IN TIMMERFABRIEK

miljoen euro op aan bezuinigingen, een budget van tweehonderd miljoen. De gemeenteraad die na de verkiezingen van
2014 aantreedt, zal zijn handen vol hebben aan het maken van
de goede keuzes.

De verhuizing van de Muziekgieterij naar de Timmerfabriek
aan de Boschstraat blijkt een groot succes te zijn. De bedoeling
was dat het poppodium tijdelijk daar naar toe zou verkassen
in afwachting van een permanente behuizing op de hoek
van de Boschstraat en de Frontensingel. De politieke partijen
schrikken zich een hoedje als ze het kostenplaatje te zien
krijgen: tien miljoen euro. Ze blazen die huisvesting dan ook
snel af. Wethouder Jacques Costongs stelt in de Kadernota
2013 voor in plaats van tien miljoen, anderhalf miljoen euro
beschikbaar te stellen. Voor dat laatste bedrag kunnen de
faciliteiten in de Timmerfabriek zo verbeterd worden dat de
Muziekgieterij er kan blijven. Het gaat dan om het verbeteren van toiletvoorzieningen, kleed- en verblijfsruimten voor
muzikanten, oefenruimtes en de opnamestudio.

EINDELIJK AFSCHEID VAN CAFÉ REMBRANDT
‘StadsIngel’ Math Hardy en zijn vrouw Marjos verkochten in
2007 hun café Rembrandt aan de Markt. Een afscheidsfeest
voor de klanten zat er toen niet in. Er waren teveel problemen
met de vergunningen. In de Timmerfabriek, voor één keer
omgebouwd tot café Rembrandt, vindt alsnog dat afscheid
plaats. Het bezorgt de gasten een déjà vu. Het ademt de
sfeer uit van gastvrijheid voor iedereen.

MAASTRICHT AIRLINES VLIEGT NIET Wat menigeen

2017 structureel oplopen naar elf miljoen euro als gevolg
van rijksbezuinigingen. Het stadsbestuur houdt desondanks
vast aan de koers om te blijven investeren in Belvédère,
de gezondheidscampus en de Tapijnkazerne. Ook wil het
bestuur niet tornen aan het armoedebeleid, de Onroerend
Zaakbelasting (OZB), het bedrijfsleven en het veiligheidsbeleid. Met deze zienswijze staat de stad voor een geweldige
opgave want het Rijk legt de gemeente op het gebied van
jeugdzorg, langdurige zorg en sociale werkvoorziening zestig

al vreesde wordt bewaarheid. De twee Fokker-50 vliegtuigen
van Maastricht Airlines (MA) blijven aan de grond. De nieuwe
vliegmaatschappij had met veel poeha aangekondigd met de
twee toestellen een lijndienst te beginnen vanaf Maastricht
Aachen Airport (MAA) naar München en Amsterdam. De
plannen kunnen de prullenbak in. De initiatiefnemer, de aandeelhouders, de gemeente, MAA en de provincie hebben het
nakijken. Al aangetrokken personeel krijgt haar congé en de
maatschappij gaat failliet. Het is niet de eerste keer dat plannen
van een Limburgse luchtvaartmaatschappij op een debacle
uitdraaien. Dit keer is het project al mislukt nog voordat er
een vliegtuig heeft gevlogen.
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MAASTRICHT BLIJFT INVESTEREN ONDANKS
TEKORTEN De stad ziet het tekort op zijn begroting in

Tijdelijke sluiting coffeeshops vanwege verkoop aan buitenlanders

KUNSTVERKOOP IN VOORMALIG BANKGEBOUW Oud-Trajekt medewerker Ed Kemmerling opent
een sponsorgalerie in Pottenberg met kunst voor het goede
doel. De galerie gaat van start met een expositie van werk
van tien (amateur)kunstenaars. De opbrengst vloeit geheel
(of gedeeltelijk) naar stichting de Gouwe. Deze zal van het
geld allerlei activiteiten organiseren voor minderbedeelden.
Zo is er het plan om twee kerstvieringen te organiseren voor
mensen die anders geen feest hebben. Ook is er het plan
de vrijwilligers van de acht volkstuintjes groente te laten
telen die in de voedselbank zal worden verdeeld. Ook denkt
Kemmerling aan kampeerweekenden voor minima. De
galerie is gehuisvest in een voormalig bankgebouw aan
het Terra Cottaplein. Het pand is beschikbaar gesteld door
woningcorporatie Woonpunt.

je papieren vogels te vouwen om in een boom te hangen.
Een lerares geeft pianoles in haar eigen woonkamer.
Volgens Trajekt hadden er nog meer mensen mee gedaan
als de voorbereidingstijd wat langer was geweest. Maar met
34 ingevulde plekken is de route lang genoeg, Je doet er al
gauw twee uur over om overal een kijkje te nemen.

BERNHARD LIEVEGOED SCHOOL POPULAIRDER DAN OOIT Zo’n 290 ouders hebben hun kind
aangemeld voor de brugklas van de Lievegoed school. Er is
plaats voor 170 kinderen. Kinderen met een vrije schoolervaring of met een broertje of zusje op de Lievegoed school
krijgen voorrang. Dat geldt voor 78 kinderen; de andere 92
moeten daarom loten voor een plek. Een week na de loting
komt het bericht dat de school tien extra brugklassertjes
mag plaatsen. Die worden ook weer via loting ingevuld.

DE HEEG ALLESBEHALVE EEN SLAAPWIJK
De Heeg doet van zich spreken. Op maar liefst 34 plekken
in de wijk zijn artistieke uitingen te zien. De GrienA Atmosferia
kunstroute is een initiatief van welzijnsinstelling Trajekt.
Het evenement toont aan dat de Heeg wel degelijk een
levendige wijk is waar veel creativiteit in zit. Zo is er een
geïmproviseerde bakkerskraam met Marokkaans gebak dat
gratis kan worden opgegeten. Maar er is meer te zien, zoals
een gedicht in een flatportaal, streetdancende meisjes en een
trompetspeler in een Renault Twingo. Een vergeten stukje
groen is omgetoverd in een sprookjesbos en een dame leert

BEZWAREN TEGEN BESTEMMINGSPLAN Het
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stadsbestuur komt met een nieuw bestemmingsplan voor
het centrum en Wijck. Het wil in het hele gebied één
lijn aanhouden en waardevolle panden en objecten een
betere bescherming bieden. Wettelijk gezien is het nodig
het bestaande plan te actualiseren onder meer vanwege
woningsplitsing en kamerhuur. De nieuwe nota roept
weerstand op. Liefst 28 bezwaren worden ingediend van
huizenbezitters, buurtplatforms, ondernemers, verenigingen
en de stichting Vrienden van de Binnenstad.

Hotelnetwerk bekijkt inrichting Designhotel

De Raad voor de Kinderbescherming in beeld

OPENBAAR VERVOER NAAR AKEN EN LUIK
ONVOLDOENDE Waar menigeen zich al langer over

klimaatplafond. Via warmtelussen wordt op honderd meter
diepte aardwarmte naar de oppervlakte gepompt waarna het
op de gewenste temperatuur wordt gebracht en via het plafond
in de kantoorruimtes komt. Een raam hoeft niet meer te worden open gezet. Frisse lucht komt binnen via een binnentuin,
de groene long. Het gebouw vervult een voorbeeldfunctie
voor de rest van het land.

beklaagt is het slechte openbaar vervoer naar Aken en Luik.
Een enquête van de Jonge Democraten toont aan dat de
trein- en busverbindingen van en naar de beide zustersteden
‘zwaar onvoldoende’ zijn. De ondervraagde studenten en
universiteitsmedewerkers waarderen de verbindingen met
een 3,6 en 4,2. Aan het onderzoek hebben 350 personen
deelgenomen, waaronder 260 studenten.

DOEK VALT VOOR LSO Het Limburgs Symfonie Orkest
houdt op te bestaan als gevolg van rijksbezuinigingen. Aan een
geschiedenis van 130 jaar komt een eind. Het orkest wordt
samengevoegd met het Brabants Orkest tot Philharmonie
Zuidnederland. Het LSO begint aan een afscheidstournee
en concerteert in Kerkrade, Sittard-Geleen, Weert en in het
Theater aan het Vrijthof in Maastricht.

ENERGIENEUTRAAL KANTOOR VOOR ENEXIS
Energie-netwerkbeheerder Enexis opent een nieuw kantoor
aan de Willem-Alexanderweg. Het is een energieneutraal
gebouw. De gevel ervan springt direct in het oog. De zonwerende gevels zijn geënt op een kunstwerk van Jan Schoonhoven
en ontworpen door atelier Pro. Ze laten voldoende licht binnen
maar houden de warmte buiten. Het pand zelf is van binnen
volledig zelfvoorzienend. Op de daken zijn zonnepanelen
geplaatst. Het kantoor wordt verwarmd via het zogeheten
Mei 2013

MAASTRICHTSE HOCKEYMANNEN PROMOVEREN De mannen van de Maastrichtse Hockeyclub (MHC)
mogen een trapje hoger spelen. Ze spelen volgend seizoen
in de eerste klasse na een gelijkspel in Waalwijk. Aanvankelijk balen de mannen als een stekker want ze spelen met 4-4
gelijk na een voorsprong van 1-3. Als na de wedstrijd het
bericht komt dat naaste concurrent Scoop uit Sittard met 4-1
heeft verloren, is er alsnog grote vreugde om de promotie.
EUROPESE INSTELLING RAAKT SUBSIDIE KWIJT
Het ministerie van Onderwijs schrapt vanaf 2015 de jaarlijkse
subsidie van bijna een miljoen euro aan het European Institute
of Public Administration (EIPA). Dit instituut, gevestigd
aan het Onze Lieve Vrouweplein, leidt EU-ambtenaren op.
De grote vraag is welke gevolgen deze rijksmaatregel zal
hebben op het voortbestaan van deze instelling. Het instituut
is al sinds de jaren tachtig in Maastricht gevestigd.
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Sfeerbeeld Maastricht geknot

Alliance Francaise en Kommelkwartier organiseren kunstmarkt La Place du Muguet. Werk van Unicorn Creation
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Kasteel Vaeshartelt transformeert van kasteel naar Buitenplaats

WAT WAS ER NOG MEER
SJENG IS ZJENG Wereldnieuws is het niet. Maar het

AFNAME HORECAKLACHTEN De gemeenterekening

bericht haalt wel de voorpagina. De schrijfwijze van de bekende
Maastrichtse naam Sjeng is volgens taalpuristen niet terecht.
Het moet Zjeng zijn. De vele Sjengen in de stad zullen er niet
blij mee zijn. De nieuwe schrijfwijze doet erg Chinees aan.

2012 laat zien dat sinds 2008 steeds minder klachten in de
horeca worden genoteerd. Het aantal daalt van 115 in 2008 naar
53 in 2012. In 2009 waren dat er 100, in 2010 73 en in 2011 67.

ESTAFETTEWAKE VOOR AL-MANSOURI
MINISTER OPSTELTEN OP BEZOEK Minister Ivo
Opstelten komt na eerdere afzeggingen alsnog naar Maastricht.
Hij wil uit eerste hand horen hoe het staat met de impasse
waarin de aanpak van de drugsproblematiek is beland. Hij
voert daartoe gesprekken met diverse partijen.

Amnesty International voert actie voor de uit Maastricht
afkomstige Iraanse Nederlander Abdoullah Al-Mansouri.
Hij zit al zeven jaar vast in Iran.

CONFLICT GEMEENTE EN BIESLAND De gemeente

Hij voetbalt zelf niet mee maar deelt wel in de feestvreugde:
Boudewijn Zenden. Als assistent-trainer van de Londense
voetbalclub Chelsea ziet hij zijn club de finale winnen van
Benfica in de Europa League.

onderneemt juridische stappen tegen Buurtplatform Biesland.
Volgens de gemeente heeft het platform geen financiële
verantwoording afgelegd over de ontvangen subsidie van
2011. Dat had uiterlijk 31 maart 2012 moeten zijn gebeurd.
Gesprekken met het platform leveren geen resultaat op. De
gemeente wil dan ook de subsidie intrekken.
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Wyck in trek bij veel inwoners en bezoekers

Hoog bezoek voor vioolbouwer Martin Rijsemus
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Wim Smeets heeft altijd in popbands gespeeld. Zijn liefde
voor de popmuziek bracht hem er toe acht jaar geleden met
toenmalig wethouder Jacobs aan tafel te gaan zitten met de
boodschap: we kunnen wel blijven klagen dat in Maastricht
niks voor jongeren op popgebied tot stand komt, maar we
willen de handen uit de mouwen steken om een echt poppodium
in de stad tot ontwikkeling te brengen.
De naam Muziekgieterij is een associatie met het gieten
van metaal, zoals dat in Maastricht historisch gezien heeft
plaatsgevonden. Het presenteren en produceren van muziek,
het met elkaar repeteren en ontmoeten van muziekbeoefenaren
en muziekliefhebbers, het geven van educatie en voorlichting
over de muziekwereld betekent toch het smeden tot één
geheel van alles wat met muziek te maken heeft. Het bij
elkaar gieten van muziek is een metafoor voor de activiteiten
van de Muziekgieterij. Het is uitdrukkelijk geen vervanging
van de muziekschool.

de Bankastraat (Mariaberg). In maart 2013 werd verhuisd
naar de Timmerfabriek, een prachtige locatie midden in de
stad, maar nu al te klein om alle activiteiten naar behoren
te kunnen uitoefenen. Voor de komende vijf jaar is dit hét
poppodium voor Maastricht, met maximaal 550 bezoekers
per concert. De presentatiefunctie is gegroeid, maar de
voorzieningen zijn nog altijd onder de maat: te weinig
toiletten, geen douches, primitieve keuken, niet te gebruiken
repetitieruimten, etc.

Zonder financiële steun van de gemeente is in januari 2007
begonnen met de Muziekgieterij in het oude L1 gebouw aan

Merkwaardig dat een stad als Maastricht met twintigduizend
studenten en veel jeugd zo terughoudend omgaat met

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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jaarlijks toe. Dat popmuziek alleen iets is van studenten en
jongeren is achterhaald.

Wim Smeets

Het jaarlijkse gratis Bruisfestival wordt vanuit de Muziekgieterij georganiseerd, eerst op de Markt en nu op de Koompe
en brengt meer dan twaalfduizend bezoekers op de been.
De subsidie hiervoor gaat op aan huur en (achterhaalde)
beveiligingsvoorschriften.

popmuziek. Popmuziek is van grote economische waarde.
De werkgelegenheidsfactor is groot: in Duitsland is het
exportproduct popmuziek groter dan de export van auto’s.
Mensen staan er niet bij stil dat film, mode, telefonie, media,
gamen en reclame allemaal gelieerd zijn aan popmuziek,
naast de concerten met hun effecten op citymarketing, de
productiekant van dvd’s en software, de horeca, et cetera.
Het publiek bewustzijn is nog vaak: geef die kinderen maar
een keet in de Beatrixhaven waar ze kabaal kunnen maken,
dan hebben we wat gedaan voor de jeugd. De werkelijkheid
is dat popconcerten veel meer een familieaangelegenheid
zijn geworden; de leeftijd van concertbezoekers neemt

Wim zegt wel eens tegen de politiek: jullie investeren niet
in pop, jullie plegen achterstallig onderhoud. Een stad die
zich op haar Europese roots wil voorstaan, die Culturele
Hoofdstad 2018 ambieert, gaat erg krampachtig om met
de popcultuur. Pop moet men zien als smeermiddel, als
cross-over naar theater, poëzie, beeldende kunst, mode,
design en film. De traditionele cultuurdisciplines zijn rijkelijk vertegenwoordigd in het Maastrichtse aanbod, terwijl
de stad streeft naar een klimaat waar jongeren en studenten
zich thuis voelen. Over tien jaar hoopt hij dat zijn kinderen
kunnen genieten van een jongerendynamiek, die Maastricht
aan hen bindt.
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Augustus
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Op de Cannerberg ontdekken archeologen een nederzetting uit de tijd van de Bandkeramiekers
zo’n zevenduizend jaar geleden
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Pieter van den Hoogenband opent het Geusseltbad. Jeugdige zwemmertjes vinden het maar wat leuk

FEESTELIJKE OPENING GEUSSELTBAD Het
nieuwe zwembad is al een tijdje in gebruik als het feestelijk
wordt geopend. Niemand minder dan Olympiër Pieter van den
Hoogenband lost het startschot voor de zwemwedstrijden
en opent daarmee het zwembad. De opening staat in het teken
van het goede doel ‘Water of Life’. Iedere bezoeker die een
liter water doneert, krijgt een gratis toegangskaart. In
samenwerking met de Waterleiding Maatschappij Limburg
wordt het ingezamelde water gebruikt om de groenvoorziening
rondom het bad te bewateren. In het openingsweekend worden
de geuite klachten over het bad en de rechtszaken even vergeten.

de stad zo’n drieduizend werken op. Zo’n vijfhonderd ervan
zijn representatief voor de verkoop. De prijzen ervan lopen
uiteen van enkele tientjes tot duizenden euro’s. Een deel
van de opbrengst zal worden gebruikt om kunstwerken in
de stad te renoveren.

OPKNAPBEURT GROTE GRACHT Menigeen heeft

kunstwerken gaan in de verkoop. De gemeente wil ervan af.
Het gaat om schilderijen, etsen, prenten en andere objecten die in de jaren tachtig zijn gemaakt door Maastrichtse
kunstenaars. Ze deden dat in opdracht van de gemeente in
het kader van de ‘Beeldende Kunstregeling’ – in ruil voor
inkomen. In 1987 werd de BKR afgeschaft. De regeling leverde

zich erover verbaasd. Het eerste deel van de Grote Gracht,
tussen Helmstraat en de Markt, is jaren geleden opnieuw
bestraat. De rest van de fraaie straat werd toen overgeslagen
met als gevolg een verdere achteruitgang door leegstand
en verloedering. Het plan is om alsnog het gedeelte van de
straat tot aan de Tweebergerpoort op te knappen. De hoop
is dat daardoor de forse leegstand kan worden teruggedrongen.
De fietsers gaan overigens het meest profiteren van de vernieuwing. Zij kunnen straks vanaf het Emmaplein in een
rechte lijn naar de Markt fietsen. Het plan is om na een
inspraakronde en een aanbesteding in het voorjaar 2014
met de werkzaamheden te beginnen.
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KUNSTBEZIT ONDER DE HAMER Zo’n vijfhonderd

Een impressie van de jaarlijkse hardloopwedstrijd ‘Maastrichts Mooiste’

MAASTRICHTS MOOISTE IN HET TEKEN VAN
HET GOEDE DOEL Voor het eerst in haar tienjarig bestaan
kunnen deelnemers aan Maastrichts Mooiste lopen voor een
goed doel. Volgens de organisatie willen mensen niet meer
alleen voor zichzelf lopen maar ook voor iets anders, een
goed doel bijvoorbeeld. Veertig procent van de deelnemers
kiest ervoor. Aan de happening nemen 6423 lopers mee - een
verdubbeling ten opzichte van 2012. Voor de meesten gaat
het niet om een snelle tijd maar vooral om de sfeer, de
ambiance. Bij de toplopers die wel op een snelle tijd hopen,
wint de Belg Nick Raymaekers. Hij laat Achim Tholen (2e)
en Roger Smeets (3e) achter zich. Bij de vrouwen is Eveline
Martens de winnares met Nadja Weijenberg met haar vijftig
jaar als goede tweede.

eigen wijk kijkt. Per buurt verschillen de kunstprojecten
enorm. Zo dromen de Mariaberg-bewoners over een ludieke
achtbaan, naast de kerk op het Fatimaplein. In de Heeg
denken de bewoners aan een mobiele ontmoetingsbar.
Ze brengen nog meer ideeën naar voren waaronder een
kunstroute onder het motto De Heeg kleurt groen!. De
Rooftop is min of meer een reactie op de sluiting van het
Huis van Bourgondië waardoor enkele theatermakers met
de handen in het haar zijn komen te zitten. Ze helpen nu via
SoAP met de zakelijke, artistieke en productionele aspecten
van het kunstproject. Voor Rooftop is ongeveer zes ton
aan subsidie beschikbaar van onder meer de provincie, de
gemeente, stichting Elisabeth Strouven, het Prins Bernhard
Cultuur fonds, de buurtplatforms en Trajekt.

KUNST GEEFT KRACHT AAN DE BUURT Als je
mensen vraagt welke droom ze hebben voor hun buurt,
zeggen ze aanvankelijk dat ze geen droom hebben. Wanneer je
doorvraagt, komen de gesprekken los. Het Sociaal en Artistiek
Platform (SoAP) staat ervan te kijken hoeveel verborgen
energie en wijsheid bij buurtbewoners zit en met welke
creatieve ideeën ze komen. Het Rooftoptigrr project is erop
gericht in vier wijken de saamhorigheid onder buurtbewoners
te verbeteren. Het gaat op korte termijn om de Heeg en
Mariaberg en volgend jaar om Wyckerpoort en Malberg.
Het centrale thema is de daken van de stad (rooftop) van
waaruit je figuurlijk gezien vanuit een andere hoek naar je

SNOEI IN BUURTHUIZEN De gemeente wil fors gaan
snoeien in het aantal buurthuizen. Op termijn wil de gemeente
naar vier accommodaties die meerdere wijken gaan bedienen.
Bestaande buurthuizen met een goed functionerend beheer
en een gezonde boekhouding blijven voortbestaan - mits
ze zich zelf goed kunnen bedruipen. Huizen waar dat niet
het geval is, vormen voor de stadskas een financieel risico.
De gemeente zal daar goed naar kijken. Sluiting is niet uitgesloten. Deze mogelijke sluiting is een gevoelig politiek
thema. De kwestie wordt dan ook over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 getild.
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Bassinario, het belangrijkste openlucht netwerkevenement van
de stad, wordt geplaagd door fikse regenbuien

Het Buurtplatform Brusselsepoort organiseert op het
Orleansplein samen met studenten het Brusselslook Festival

MAASTRICHT HORECASTAD VAN NEDERLAND

op de vraag wie opdraait voor de extra kosten vanwege het
hoge grondwater. Door het waterpeil kon de aannemer niet
tijdig beginnen. Hij moest eerst de bouwplaats constant
bemalen. De Raad van Arbitrage stelt dat de gemeente de
aannemer tijdig had moeten informeren. Door de uitspraak
komen de bouwkosten uit op 25 miljoen euro.

De stad valt in de prijzen. Het horeca-advies bedrijf van
Spronsen & Partners uit Leersum stelt vast dat Maastricht het
predicaat Beste horecastad van Nederland verdient. Het bureau
concludeert dit na een eerste analyse van de resultaten van
het vijfde landelijke onderzoek naar de status van ‘meest
gastvrije stad’. Voor het onderzoek zijn achtduizend bezoekers
van de 21 grootste steden uitvoerig ondervraagd over
vriendelijkheid en veiligheid, horeca en vrije tijd, informatie
en bereikbaarheid.

VAESHARTELT WORDT BUITENPLAATS Kasteel
Vaeshartelt mag zich voortaan ‘buitenplaats’ noemen. Een
naam die recht doet aan de parkachtige omgeving met diverse
monumentale gebouwen, tuinen en andere faciliteiten. Met
deze eretitel gaat het kasteel een trekpleister worden in de
zogeheten landgoederenzone. De stichting die het kasteel
beheert, gaat de hotelkamers opknappen en is al bezig met de
aanplant van tuinen en bossen. Ook zal het bijenpaviljoen dat
op de Floriade heeft gestaan, operationeel worden gemaakt
en op de buitenplaats een permanente plek innemen.

CARILLON IMMATERIEEL ERFGOED Maastricht
heeft twee topcarillons: in de Sint Servaaskerk en in de
stadhuistoren. Ze vormen een culturele rijkdom die niet
in geld is uit te drukken. De stichting Carillons Maastricht
zorgt ervoor dat dit bijzonder stadskapitaal niet verloren
gaat. Voor de stichting is het echter heel wrang dat de
gemeente stopt met het subsidiëren van haar activiteiten.
Zo stopt de subsidie van de jaarlijkse, bijzondere concerten
van internationaal vermaarde beiaardiers. Voor de stichting
is de toekomst dan ook heel ongewis. Ze vestigt haar hoop op
2018, het jaar dat Maastricht misschien culturele Hoofdstad
van Europa wordt.

UM TREKT DIPLOMA IN Het is in de 37 jaar, dat de

bouw van het Geusseltbad gaat niet over rozen. Het project
wordt een miljoen duurder dan gepland. Die kostenoverschrijding komt vooral door een rechtszaak die de gemeente
verliest van aannemer Wijnen. Het geschil heeft betrekking

Universiteit Maastricht bestaat, nog niet eerder voorgekomen.
De UM ziet zich genoodzaakt het diploma van een afgestudeerde
ongeldig te verklaren. Een oud-studente van de faculteit
Cultuur- en Maatschappijwetenschappen blijkt op grote
schaal plagiaat te hebben gepleegd en ernstig gefraudeerd
te hebben. Ze moet haar bul inleveren.
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GEUSSELTBAD EEN MILJOEN DUURDER De

Een drukte van jewelste bij het eerste officiële bezoek van het koningspaar aan Maastricht

FLITSBEZOEK VAN NIEUWE KONING EN
KONINGIN De nieuwe koning Willem-Alexander en zijn

FORS MEER BOETES VOOR DUMPEN ZWERFAFVAL De gemeente heeft in 2012 886 personen een rekening

eega koningin Maxima brengen een bezoek aan Maastricht.
Het koningspaar trapt in de provinciale hoofdstad af voor
een bliksembezoek aan Limburg. De stad loopt massaal uit
om een glimp van het paar op te vangen. Het paar bezoekt het
gouvernement en maakt een vaartocht over de Maas. Alles
gaat in ijltempo maar de toeschouwers malen er niet om.

gestuurd vanwege het verkeerd aanbieden van afval; in
2011 werden 282 personen beboet. De rekening bedraagt
gemiddeld 90 euro. In de strijd tegen de groeiende afvalberg
scherpt de gemeente de handhaving aan.

Universiteit Maastricht mag zich rekenen tot de categorie
‘beste jonge universiteiten van de wereld’. Dat blijkt uit de
jaarlijkse ranglijst van het Times Higher Education Magazine
(THE) voor universiteiten die jonger zijn dan vijftig jaar.
Op deze ranglijst is de UM gestegen van plek negentien
naar de zesde plaats. Het universiteitsbestuur is blij verrast:
“We hebben niet gerekend op een plek in de top tien. De uitslag
laat wel zien dat een moderne, multidisciplinaire benadering
van onderzoek en onderwijs zijn vruchten afwerpt”.

TONEEL OP BIJZONDERE LOCATIE Toneelgroep
Maastricht speelt op een bijzondere plek. Kasteelboerderij
Sibberhuuske in Sibbe is het decor voor negentien voorstellingen van Boccaccio’s Decamerone. Aan de voorstellingen
doen zowel beroepsacteurs mee als amateurspelers uit heel
Limburg. De Decamerone is een middeleeuwse raamvertelling met honderd pikante verhalen. Ze worden verteld door
tien Italianen die hun stad zijn ontvlucht vanwege de pest.
Regisseur Arie de Mol en schrijver Erik-Ward Geerlings
hebben van een selectie uit die verhalen een nieuw, speels
theaterstuk gemaakt. De uitvoeringen zijn bijna allemaal
uitverkocht.
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UM BIJ BESTE JONGE UNIVERSITEITEN De

Kelly, de enige vrouwelijke deelnemer aan het werk tijdens het
Nederlands kampioenschap Boottrekken op de Maasboulevard

KONINGIN MAXIMA BEZOEKT DE BUDGETKRING Ze was opeens in Maastricht. Koningin Maxima
bezoekt het Mondiaal Centrum in de Cortenstraat. Ze is
er voor de Budgetkring die daar gehuisvest is. Maxima is
beschermvrouwe van het Oranjefonds en komt zich informeren over het reilen en zeilen van de Budgetkring. Het is
een project dat zich richt op mensen die moeilijk met geld
kunnen omgaan. Door het project zijn inmiddels een aantal
mensen uit de schulden getrokken. Ze hebben geleerd hoe
ze voortaan zonder schulden te maken hun geld het beste
kunnen besteden. Een van de deelnemers: “Mijn grootste
openbaring is dat ik niet zozeer tevreden raak als ik dingen
koop maar dat ik gelukkiger word van mooie ervaringen”.
De dame in kwestie is ondertussen in staat om ook anderen
te helpen. Maxima neemt ruim de tijd om zich op de hoogte
te stellen. Ze heeft zich behoorlijk ingelezen. Ze houdt geen
loze praatjes voor de bühne maar voert stevig gesprekken
met deelnemers.

Zo’n drieduizend amateurkunstenaars uit de hele Euregio
vertonen hun kunsten in het Geusseltstadion

woordvoerster van de wethouder zegt dat die herindicaties
hebben plaatsgevonden omdat bijvoorbeeld contracten waren
verlopen. Volgens haar hebben die niets te maken met het
per 1 mei afgekondigde nieuwe WMO-beleid van het Rijk.
Die beleidswijziging zorgt wel voor heel wat verwarring.

EEN OP DE ZES KINDEREN IN ARMOEDE Bijna
een op de zes minderjarigen in Maastricht groeit op in
een minima-huishouden. In 2011 gaat het om 2400 van de
15.000 kinderen. De verwachting is dat de komende tijd dit
aantal zal oplopen door de bezuinigingsdrift en de strengere
bijstandscriteria van het kabinet Rutte II. Ook voor 65-plussers
ziet het er somber uit. Van de 12.000 huishoudens in de
pensioenleeftijd moeten er 2400 leven van een inkomen tot
110 procent van het geldende minimum.

GROEN LICHT VOOR BUDGETHOTEL Het stadsbe-

een WMO-indicatie worden opnieuw getoetst omdat hun
aanspraaktermijn is verlopen. Volgens Raadslid Jan Hoen
staat die toets haaks op de toezegging van wethouder Mieke
Damsma dat bestaande WMO-ers hun rechten zouden
behouden. Hoen vindt de gang van zaken schokkend. Een

stuur zet de seinen op groen voor de realisatie van een hotel
voor rugzaktoeristen. Recht tegenover het station, boven en
naast ‘Douwe Egberts’, worden de panden verbouwd tot een
budgethotel. De ingang ervan is gepland in het voormalige
reisbureau. De stad juicht het plan toe, alleen al omdat deze
markante plek weer een invulling krijgt. Een voorwaarde is
dan ook dat het grootste deel van de gevels behouden wordt.
De plannen voorzien op termijn in 80 hotelkamers speciaal
voor ‘backpackers’ voor wie tot nu toe weinig overnachtingsplekken zijn.
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WEER VERWARRING OVER UITVOERING
WMO-BELEID Ruimt zeshonderd Maastrichtenaren met

Minister Opstelten bezoekt Maastricht in het kader van het drugsdossier.
Het Duitse kentekenbord met ‘ kiffer’ is de bewindsman blijkbaar ontgaan. Het betekent: blower!

MINISTER OPSTELTEN OP BEZOEK Minister Yvo

PARKEERTARIEVEN OP DE SCHOP Het stadsbestuur

Opstelten komt na eerdere afzeggingen alsnog naar Maastricht.
Hij wil uit eerste hand horen hoe het staat met de impasse
waarin de drugsproblematiek is beland. Zijn bezoek maakt
één ding duidelijk: Yvo Opstelten steunt Onno Hoes in zijn
aanpak: “De aanpak van de stad geeft mij veel vertrouwen”.
De minister komt overigens niet met lege handen. Hij zegt
extra agenten toe om de overlast verder in te dammen.

EREPLEK VOOR PIETER DEFESCHE Appie Drielsma

gaat per 1 januari 2014 de parkeertarieven veranderen. Er
komt een ‘ringenstructuur’. Die houdt in dat het parkeren
aan de stadsgrens goedkoper wordt dan in gebieden die
dichter bij het stadscentrum liggen. De hoofdprijs moet
worden betaald in hartje centrum. Ook het afrekensysteem
gaat op de schop. Voor het eerste uur parkeren moet straks
de volle mep worden betaald. De tijd erna wordt in rekening
gebracht per munteenheid. Dit nieuwe parkeerbeleid moet
onder meer het imago van de stad verbeteren.

ontwerpt in 2001 een bronzen beeld voor collega-kunstenaar
Pieter Defesche (1921-1978). Het pronkt nu als grafmonument
op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg. Het
brons van de kop is vermengd met as van Defesche. Diens
weduwe had het beeld altijd op de rode kast staan in de
woonkamer. Ze maakte zich zorgen over wat ermee zou gebeuren na haar overlijden. Drielsma heeft een hardstenen
basement met sokkel gemaakt waarop het beeld is verankerd.
Weduwe Dollie is er verrukt over: “Die kop blijft boeien”.

MASKERS EN BEELDEN IN MARRES Kunstencentrum Marres opent een expositie met 130 beelden, maskers en
andere voorwerpen uit Afrika. Het zijn Congolese objecten
van verzamelaar Tony Jorissen uit Hasselt. De titel van de
expositie luidt Het masker moet gedanst hebben. Ze verwijst
naar de zienswijze van Jorissen die stelt dat de voorwerpen
echt gebruikt moeten zijn en niet voor de export naar het
westen zijn gemaakt.
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Een wens van het Ronald McDonald Huis gaat in vervulling.
Met steun van IKEA komt er een echte lounge onder de luifel

Eindelijk een zomerse dag na een lang koud voorjaar

ZORG OM A2-GROND Het lijkt simpel. De grond die je

ZOVEELSTE RECHTSZAAK De Haagse voorzie-

overhoudt bij het graven van de A2-tunnel, voer je af naar de
ENCI-groeve om die op te vullen. Helaas, Natuurmonumenten
maakt zich zorgen over de kwaliteit van de grond. Volgens
haar gaat het niet om zwaar vervuilde grond. Er zit weliswaar
wat zink in maar de waarden zijn niet verontrustend. Toch
wil Natuurmonumenten er zeker van zijn dat de grond geen
negatieve invloed heeft op de toekomstige ontwikkeling
van de ENCI-groeve. In afwachting van nader onderzoek
wordt de grond afgevoerd naar de Grensmaas. Het moet
toch ergens naar toe want de tunnelbouw gaat gewoon door.

ningenrechter bekrachtigt de uitspraak van een rechter
(18 december 2012). Het is de zoveelste rechtszaak in
het inmiddels omvangrijke Maastrichtse drugsdossier. De
rechter vindt dat verkoop van softdrugs aan alleen inwoners
van de stad is toegestaan om zo de overlast van het
drugstoerisme terug te dringen. De rechter vindt wel dat
de Nederlandse Staat een schadevergoeding moet betalen
aan de coffeeshops vanwege omzetderving. De uitspraak
maakt de problematiek rond de aanpak van de drugsoverlast
er niet overzichtelijker op. Het drugsdossier ligt zowel op
tafel bij de bestuursrechter, de voorzieningenrechter als de
strafrechter.

SLOWSHOPPING IN JEKERKWARTIER In een
pand van 800 vierkante meter in de Sint Pieterstraat zijn
de voorbereidingen aan de gang voor een nieuw winkelconcept.
Het gebouw zal onderdak gaan bieden aan zo’n dertig
creatieve ondernemers. De huurprijzen zijn beduidend lager
dan gebruikelijk in de binnenstad. Op die manier krijgen
startende ondernemers de kans een bedrijfje op te zetten.
Voor dit slowshopping-concept tekent Crafts & Co. De
ondernemers huren gezamenlijk het pand via Crafts en Co.
Dit bedrijf regelt verder alles. Hierdoor kunnen de creatievelingen zich bezighouden met het maken van handmade
goods. Het is de bedoeling om alleen handgemaakte producten
te verkopen van vilt, keramiek, hout, textiel enzovoort. Op
de begane grond komt een ruimte voor workshops en een
biologisch theehuis.

is men ‘not amused’. Raadslid Ursula Garnier stapt uit de
partij en maakt de overstap naar de fractie Stadsbelangen
Mestreech. In zo’n situatie is het gebruikelijk je raadszetel
in te leveren. Dat geldt eens temeer voor Ursula die niet met
voorkeurstemmen in de raad is gekomen maar via de PvdA.
Maar zij is geenszins van plan afstand te doen van haar zetel
ondanks de afspraken die daarover zijn gemaakt. Ursula maakt
de overstap uit grote onvrede over het landelijk beleid van
de PvdA. Staatsrechterlijk gezien hoeft ze haar raadszetel
niet op te geven. Velen in de partij vinden echter dat ze een
gemaakte afspraak met voeten treedt. Ursula maakte zeven
jaar lang deel uit van de PvdA-fractie.
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ZETELROOF IN GEMEENTERAAD Binnen de PvdA

Door hevige regenbuien raken putten overbelast
en loopt de Maastrichtersteenweg onder water

Een sfeerbeeld van “Scenes Connected” , een muziekfestival met
veel cultuur en kunst op het lege Trega-terrein in Limmel

OPENING MUSEUM N MORE Burgemeester Hoes

PLAN VOOR HOTEL OP LICHTENBERG Hoeve

opent aan de Grote Gracht het nieuwe Museum N More. Het
exposeert heiligenbeelden gecombineerd met hedendaagse
(religieuze) kunst. De collectie is ondergebracht in de
kapel van het voormalige Ursulinenklooster. Dit gebouw
is ingrijpend verbouwd en huisvest jongeren met een
beperking. Een aantal van hen helpt mee in het museum en
in het bijbehorende museum-eetcafé: de Zwarte Madonna.
Het serveert typisch Surinaamse gerechten, een unicum in
de stad. Het museum is een dependance van het Religieus
Museum in Vaals.

de Lichtenberg wordt een hotel, althans als het aan Natuurmonumenten ligt. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI bekijkt de natuurorganisatie of het mogelijk is de
monumentale hoeve om te vormen tot een hotel. Die voorziening zal nadrukkelijk worden ingebed in de toekomstige
ontwikkelingen van het natuur- en recreatiegebied in de
ENCI-groeve. Daarin zijn onder meer gepland: restaurants,
wellness-activiteiten en een natuurzwemplek. De plannen
voorzien ook in een lift dwars door de mergel heen. In die
lift kun je dan alle geologische lagen van de groeve zien.
Natuurmonumenten bevestigt dat het nog allemaal toekomstmuziek is. Het plan vergt immers een miljoeneninvestering.
Geld dat er nog niet is.

STRIJD TEGEN VERHUFTERING Léon Schoenmakers
is het zat. Hij trekt ten strijde tegen de toenemende verhuftering
van het verkeer. Hijzelf zit in een stevige elektrische rolstoel
en hij ergert zich steeds meer aan fietsers en scooteraars die
voetgangersgebieden terroriseren en voetgangers, gehandicapten en rollatergebruikers de stuipen op het lijf jagen.
Léon spreekt de hufters regelmatig aan op hun gedrag maar
wordt vaak op een grote mond getrakteerd. Léon voert al
sinds begin 2012 actie tegen die verhuftering. Hij heeft
brieven geschreven aan de burgemeester, de gemeenteraad,
het universiteitsbestuur en het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Hij vindt er amper gehoor. Ten einde raad wendt
hij zich tot de Nationale Ombudsman. Van hem krijgt Léon
snel een reactie. De ombudsman laat aan Léon weten dat hij
diens klachten in behandeling zal nemen.
Juni 2013

JEUGD HEEFT BEHOEFTE AAN EEN HANGPLEK
Tijdens twee door de gemeente georganiseerde ‘pizzabijeenkomsten’ maakt de Maastrichtse jeugd (van 12 tot 18 jaar)
kenbaar vooral behoefte te hebben aan ontmoetingsplekken.
Op de bijeenkomsten kunnen de jeugdigen spreken terwijl
ze getrakteerd worden op een pizza. Het stadsbestuur wil
op deze manier ideeën verzamelen om zo te komen tot een
uitvoeringsprogramma Jeugdbeleid. De jeugdigen zeggen
ook behoefte te hebben aan meer activiteiten en aanspreekpunten. Discotheken en een poppodium staan hoog op het
verlanglijstje. Verantwoordelijk wethouder Mieke Damsma
is verheugd over de inbreng van de jongelingen.
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FASHIONCLASH in de stad

In Kakkestolemeie staan Maastrichtse kinderliedjes
van vroeger (foto Mascha Bruijnzeels)

DE WONDERE WERELD VAN MOOSKE Jean-

GEMEENTE IS ONDERBEZET De slechte bereikbaar-

Philippe Rieu is de broer van, maar ook klassiek componist,
musicus, dirigent en auteur van kinderboeken. In die laatste
rol komt hij in het nieuws met zijn kinderverhalenbundel
De wondere wereld van Mooske. Negenduizend kinderen van
basisscholen in de stad krijgen het boek gratis aangeboden.
Het is een geste van onderwijskoepel Mosa Lira die haar
tienjarig bestaan extra glans wil geven. Ze fungeert als
uitgever van het boek. Mooske is een positief wezen. Ze gelooft
in een wereld vol vrede waar iedereen gelijk is en respect
heeft voor elkaar. Jean-Philippe heeft speciaal voor de
gelegenheid ook een Lied voor Mooske gecomponeerd. Bij
de presentatie van het boek zingen de aanwezige kinderen
het lied met volle borst mee. Mooske bestaat overigens al
als mascotte. Het boek verschijnt ook op de markt. Een deel
van de opbrengst gaat naar het kinderkankerfonds KIKA.

heid van de gemeente vindt zijn oorzaak in een structurele
onderbezetting vanwege langdurig zieken, aldus wethouder
John Aarts in een brief aan de gemeenteraad. Hij reageert
hiermee op het Burgerjaarverslag dat onomwonden aantoont
dat de gemeente niet eens de zelf gestelde ambities haalt ten
aanzien van de dienstverlening. Aarts denkt de onderbezetting
te lijf te kunnen gaan door onder meer uitzendkrachten in te
zetten. Ook denkt hij dat de gemeente steeds meer vragen
kan beantwoorden via de website. Aarts: “Het uitgangspunt
is om meer digitaal te communiceren en te sturen op digitaal
verkeer”.

ONRUSTSTOKERS HORECA WORDEN GEWEERD De vijf nachtzaken in de stad gaan samenwerken
om overlastgevers uit hun café te weren. Samen met de politie,
de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland wordt een
systeem opgezet om elkaar onderling te waarschuwen. Het
komt immers voor dat iemand uit een nachtzaak wordt
gezet en vervolgens naar een andere trekt om ook daar voor
problemen te zorgen. Theo Coenegracht, afdelingsvoorzitter
van de Horecabond, is in zijn nopjes met het initiatief.

181

DEGELIJK PROCES GEËIST INZAKE PARKEREN
VOOR TAPIJNKAZERNE Actieclubs en platforms die
zich inzetten voor een leefbaarder stadscentrum, eisen
‘een degelijk besluitvormingsproces’ voor een eventuele
parkeergarage onder het terrein van de Tapijnkazerne. Ze
protesteren tegen de snelheid die de gemeente aan de dag legt
om tot zo’n ondergrondse autostalling te komen. De actievoerders hebben grote moeite met de wijze waarop B&W
de gemeenteraad opjaagt om snel een besluit te kunnen
nemen. Ze hekelen ook de koppeling die het college maakt
tussen garagebouw en het streven om Maastricht tot Culturele
Hoofdstad van Europa te maken. Wethouder Albert Nuss
zwicht voor de druk. Hij belooft meer rust te nemen en eerst
een verkeersanalyse te laten maken.
Juni 2013

Prinses Beatrix bezoekt het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan
en ontvangt het standaardwerk over de geschiedenis van Limburg

EERSTE PUBLIEKE OPTREDEN VAN PRINSES
BEATRIX Ze is al enkele maanden geen koningin meer. In
haar nieuwe rol als prinses bezoekt Beatrix het jubilerende
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Het
LGOG viert haar 150 jarig bestaan. Beatrix is erbij aanwezig
als eregast. Haar aanwezigheid is geen verrassing want ze is
beschermvrouwe van het genootschap; haar moeder en haar
grootmoeder waren dat ook. Beatrix ontvangt als eerste het
standaardwerk Limburg. Een geschiedenis. Het betreft deel
één Van Neanderthalers tot Habsburgse Onderdanen. Limburg
tot 1543. De andere twee delen zijn nog in de maak. Het
bezoek is het eerste publieke optreden in Limburg van prinses
Beatrix na haar troonafstand.

Lira. De 734 kinderen zijn goed voor een wereldrecord. Nog
nooit deden zoveel kinderen mee aan een hardloopwedstrijd
en dat betekent een vermelding in het Guinness Book of
World Records.

AANNEMERSBEDRIJF NA 118 JAAR FAILLIET

734. Dit aantal leerlingen van onderwijskoepel Mosa Lira
neemt deel aan een kinderloop tijdens Maastrichts Mooiste.
Het hardloopevenement bestaat tien jaar – net als Mosa

Het is een hard gelag voor aannemer Wim Knols. Hij is de
vierde generatie binnen het aannemersbedrijf – en de laatste.
Hij moet zijn bedrijf sluiten en vijftien man op straat zetten
omdat hij niet meer in staat is zijn schulden te betalen. Drie
notoire wanbetalers hebben hem de vernieling in geholpen.
Hij is er boos over omdat zij met hun grote sleeën wel door
de stad rijden maar vertikken hun rekeningen te betalen. Ze
proberen het op een akkoordje te gooien met de curator. Ze
zijn dan minder geld kwijt dan dat ze gewoon hun schulden
hadden betaald. Knols bouwt met zijn onderneming een
schuld op van 1,5 miljoen euro, waaronder acht ton aan
onbetaalde rekeningen. De rest is het gevolg van allerlei
rechtszaken.
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KINDEREN IN GUINNESS BOOK OF WORLD
RECORDS 2013 Het waren er geen duizend maar wel

Reconstructie van een geweldsdelict
bij het winkelcentrum Caberg

Publieke belangstelling bij de soundcheck voor concert Rieu

STUDENTEN MAKEN INTERIEURONTWERP
VOOR BUURTCENTRUM Het 65 jaar oude buurt-

HOES IS BOOS Burgemeester Hoes is verontwaardigd

centrum in Sint Pieter (de soos) wordt onder handen genomen.
Het stichtingsbestuur gaat het gebouw grondig renoveren.
Studenten van het Citaverde College krijgen opdracht de
ruimtes van het centrum onder handen te nemen en een
nieuw interieur te ontwerpen. Een groep van 24 derdejaarsstudenten van de opleiding interieur en vormgeving kijkt
er met een frisse blik naar. De renovatiecommissie van het
buurtcentrum is zeer onder de indruk van het ontwerp waarmee
de studenten komen. Ook de docenten die de studenten bij
hun opgave hebben begeleid, zijn zeer tevreden: “Het was
een behoorlijk pittige uitdaging maar het eindresultaat mag
er zijn”. Het ontwerp is onderdeel van de renovatie die is
begroot op twee ton. De gemeente geeft een subsidie van
een ton; de rest moet de stichting zelf op tafel leggen.

WEER STRAFEISEN TEGEN COFFEESHOPS
Het openbaar ministerie houdt niet op. Weer eist het ministerie boetes tot wel vijfduizend euro en werkstraffen van een
maand. Tegen zeven medewerkers van coffeeshops komt het
ministerie in het geweer vanwege de verkoop van softdrugs
aan buitenlanders. De advocaat van de medewerkers bepleit
de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Het
ingezetenencriterium is volgens hem in strijd met de grondwet.
Verder vindt hij de eisen buitenproportioneel.
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dat de penitentiaire inrichting Overmaze al is ontruimd nog
voordat de Tweede Kamer een besluit heeft genomen over de
bezuinigingen op gevangenissen. Het ministerie geeft toe dat
Overmaze al is ontruimd. Haar woordvoerder beweert dat dit
niets te maken heeft met de voorgenomen beslissing Overmaze
te sluiten. Volgens het ministerie is er een overcapaciteit
aan cellen. Hoes is woedend omdat er niets is gedaan met
zijn suggestie om Belgische gevangenen in Overmaze op te
nemen. België heeft immers een tekort aan cellen. Hoes
heeft staatssecretaris Teeven verzocht hierover contact op te
nemen met de Belgische minister van het gevangeniswezen.

CURSUS VOOR HANDHAVERS Alle medewerkers
van het Team Handhaving Openbare Ruimte volgen een
cursus waarin sociale vaardigheden en ‘situationeel handelen’
centraal staan. Het lesprogramma is opgezet naar aanleiding
van het zogeheten ‘stoep-zit-incident’ in de zomer van
2012. Antiquair Ton Stille werd toen bekeurd omdat hij met
enkele winkeliers uit de buurt op de stoep voor zijn winkel
een glas rosé dronk. Het incident in de Rechtstraat haalde
de landelijke pers en de gemeente wist niet hoe snel zij de
bekeuring moest intrekken. Dat was tegen de zin van Stille
die over het gebeuren graag een uitspraak van de rechter
wil. Hoe dan ook, de genoemde cursus moet de handhavers
leren meer gevoel te krijgen voor bepaalde situaties en meer
coulant op te treden.
Juni 2013

Het drukbezochte Vrijthofconcert van André Rieu

Jaarlijks terugkerend plezier bij Ronde van Wolder

MVV-VLAGGETJES OP DE STADSBUS Het was

verbouwen. De bestaande ruimtes worden opgeknapt, de
gevel krijgt een ander aanzien en het gebouw zelf krijgt een
meer uitnodigend karakter door nieuwe ramen te plaatsen.
Verder komt er een minaret van veertien meter hoog. Het zal
de zichtbaarheid van het gebouw verbeteren. De uitbreiding
ervan voorziet in nieuwe ruimtes voor vrouwen en jongeren.

een bijzondere gewoonte: Maastrichtse buschauffeurs die een
MVV-vlaggetje aan hun bus hangen als MVV thuis speelt.
Helaas, het zijn niet meer de chauffeurs die hun bus versieren. Het zijn medewerkers van een schoonmaakbedrijf
die dat doen. De reden? De chauffeurs zeggen het al druk
genoeg te hebben en geen tijd meer te hebben. Bovendien
staat het niet in hun takenpakket. Ze hebben geen principiële
bezwaren hooguit praktische. Volgens een woordvoerder
van Veolia is het handiger de vlaggetjes op te hangen als de
bus wordt schoongemaakt.

VIER BLIJE GEZICHTEN IN ÉÉN GEZIN In huize
Coomans sieren vier vlaggen de gevel. Iedere vlag staat
voor een geslaagde. De drieling Benoit, Fabiënne en Jeanot
(17 jaar) behaalt het Havo-diploma op het Sint-Maartenscollege en oudere broer Camille (20 jaar) op Leeuwenborgh
(de verkorte Havo-opleiding). De drie zijn tot nu altijd samen
geweest maar nu gaan ze hun eigen weg. Benoit en Jeanot
gaan naar Den Bosch en Fabiënne blijft in Maastricht. Camille
gaat naar Sittard.

WEER EEN JURIDISCHE PROCEDURE RONDOM
ZWEMBAD Het Geusseltbad is wederom onderwerp van een
juridische procedure tussen de gemeente en hoofdaannemer
Van Wijnen. Deze keer gaat het geschil over het herstel van
de scheefstaande buitengevels en de versteviging van de
constructie van de glazen ramen. De aannemer streeft
naar een schikking maar het stadsbestuur stuurt aan op
een juridisch gevecht.

DANSOPLEIDING GERED De dansopleiding van het

Turks Centrum trekt steeds meer bezoekers. Naast Turken en
Turkse Nederlanders weten ook Marokkanen en Marokkaanse
Nederlanders de weg naar de moskee te vinden. Die drukte
noopt de stichting TEVHID het gebouw drastisch te

Bonnefantencollege is voor twee jaar veilig gesteld. Via
de stichting Ondersteuning Danstalent Limburg is genoeg
geld ingezameld om door te gaan met de opleiding. Het
voortbestaan hing aan een zijden draadje toen de stichting
Limburgs Voortgezet Onderwijs te kennen gaf geen geld
meer te kunnen vrijmaken voor de dansopleiding. Ook de
samenwerkingovereenkomst met de Hoge School voor de
Kunsten in Rotterdam liep af. Met het opnieuw sluiten van
een overeenkomst is de vooropleiding gered. Het is een door
de overheid erkende vooropleiding voor de dansacademie.
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TURKS CENTRUM WORDT UITGEBREID Het

Kindertoneel in Limmel: Circus Tormolinos in crisistijd

In de buurttuin van Wyckerpoort wordt creatief gewerkt

TOON JE TALENT Een proef met cultuureducatie op acht

van de Bandkeramiekers. Ze woonden er zevenduizend
jaar geleden. De ontdekking levert het bewijs dat deze
streken al sinds mensenheugenis zijn bewoond. De plek ligt
vlakbij het Millenniumbos waar ooit de Bandkeramiekers
hout kapten voor de bouw van hun dorp. De archeologen
vinden de resten van een dertig huizen waar naar schatting
tachtig mensen in woonden. De ontdekkers stellen vast dat
de Bandkeramiekers landbouwers zijn geweest. De eerste
Maastrichtenaren waren dus echte boeren!

basisscholen is een geweldig succes. Cultuurorganisaties,
onderwijsstichtingen en de gemeente willen het programma tot beleid verheffen. Het project Toon je Talent strookt
ook nog met de ambities van minister Jet Bussemakers. De
betrokken instellingen tekenen een samenwerkingscontract. Een eerste proeve van die samenwerking vindt plaats
in het Theater aan het Vrijthof. Diverse kinderen tonen er
hun kunne op het gebied van muziek maken, dansen en
theater maken. In het nieuwe schooljaar zal het project in
twintig basisscholen worden uitgevoerd. Vier jaar lang zal
het Fonds Cultuurparticipatie het project subsidiëren.

JULES DEELDER IN HET WIT Hij is altijd in het
zwart gekleed maar deze keer niet. Jules Deelder verschijnt
helemaal in het wit ter gelegenheid van de Soirée Russe,
de avondopenstelling van het Bonnefantenmuseum. Op de
langste dag van het jaar is hij in Maastricht vanwege de
tentoonstelling over Russische kunst. Het museum organiseert in het kader van de expositie een avond met kunst,
literatuur, dans, muziek en Russische gastronomie onder de
titel Witte Nachten (Belyje Notsje).

KINDEREN MAKEN IETS LOS BIJ OUDEREN
Bewoners van verpleeghuis La Valence in Heugem bezoeken
voor het vijfde jaar op rij groep zeven van basisschool Anne
Frank. Het bezoek is ingegeven door de constatering dat
kinderen een positieve invloed hebben op dementerende
ouderen. De kinderen zijn lekker onbevangen en dat maakt
iets los bij ouderen. Maar ook de kinderen zelf verheugen
zich. Ze gaan vaak op bezoek in La Valence om met de oudjes
te wandelen of een praatje te maken. Het project Jong adopteert
Oud loopt inmiddels vijf jaar. Het houdt in dat een keer
per maand groep zeven - in kleine groepjes - een ochtend
meedraait in het verpleeghuis.

NEDERZETTING BANDKERAMIEKERS ONTDEKT
De nederzetting ligt weliswaar op Belgisch grondgebied
maar de importantie ervan raakt ook Maastricht. Op de
Cannerberg ontdekken archeologen resten van een dorp
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Ellen ten Damme bezoekt boekhandel Selexyz om haar boek
over haar dagelijks leven te promoten

Ton Harmes krijgt van schrijver Govert Derix een ‘echte’ sterrenhemel.
De aanleiding is de fusie tussen Selexyz en de Slegte

WAT WAS ER NOG MEER
WOONBOULEVARD IN DE STAD? Acht ondernemers

SELEXYZ WORDT POLARE Boekhandel Selexyz

broeden op een plan om in het gebied Belvédère een woonboulevard te realiseren. Het gaat om Praxis, Gamma, Leenbakker,
Kwantum, Carpet Right, Meubelboulevard René Pans, Jisk
en Mandemakers keukens. Ze willen samen een consortium
vormen. Jisk en Mandemakers zijn nieuw in de stad.

heet voortaan Polare. Een naam die geïnspireerd op de poolster
Stella Polare. De nieuwe naam is een uitvloeisel van de fusie
tussen Selexyz en de Slegte.

JENNIFER ROMAN WEER KAMPIOEN Ze slaagt
er voor het tweede jaar op rij in de Europese titel in de wacht
te slepen. Het gaat om Jennifer Roman die Europees kampioen
‘hiphopdansen voor adults’ wordt. Vorig jaar won ze die
titel ook al; ze werd zelfs wereldkampioen. In oktober zal
de hiphopper van Danscentrum Bernaards ook weer een
gooi doen naar die titel.

SCHOOL VOORGOED DICHT De 31 kinderen van
basisschool Op de Sterkenberg in Itteren lopen voor de
laatste keer hun school uit. Stichting Innovo sluit voorgoed
de deuren. Het leerlingenaantal is het laatste jaar zo fors
teruggelopen dat sluiting onvermijdelijk is. Door die
beslissing lopen de gemoederen in het Maasdorp hoog op.
Ouders die hun kind van school hebben gehaald worden
met de nek aangekeken door ouders die hun kind op school
hielden om sluiting te voorkomen. De verhoudingen in het
dorp zijn daardoor flink verstoord.
Juni 2013

NIEUWE WIELERHOOP Maastrichtenaar Tom Dumoulin
is pas 22 jaar. Hij maakt naam als hij tweede wordt bij het
Nederlands kampioenschap wielrennen. Bij het onderdeel
NK-tijdrijden op het zware parcours in Kerkrade verovert
hij het zilver.
NIEUWBOUW MAASVELD De burgemeester opent vijf
spiksplinternieuwe woningen op het complex Maasveld in
Heugem. Ze bieden plek aan 128 bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die 24 uur per dag zorg
nodig hebben. Verder start de sloop van drie oude woningen.
Er komen vier nieuwe woningen voor in de plaats.

PASTOOR VIERT JUBILEUM Frans Delahay, pastoor
van Sint Pieter (zowel van de kerk boven als die van beneden),
viert feest. Hij is veertig jaar priester en dertig jaar verbonden
aan de parochie. De feestelijkheden beginnen al ’s morgens
met een mis in de kerk beneden. Daarna is er een receptie
en feest in de tent op het kerkplein. De wijk loopt uit voor
de populaire zielenherder.
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Trini Lopez en André Rieu repeteren voor de Vrijthofconcerten

Zomerconcert door fanfare Sint Martinus uit Itteren
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De ontwerpers van Zuiderlicht zijn niet meer weg te denken
uit de Maastrichtse creatieve industrie. Sinds de oprichting
in 1986 verzorgde het bureau de ‘branding’ van honderden
bedrijven en instellingen. Aanvankelijk vielen oprichters
Lenting en Terlingen vooral op met hun grafische ontwerpen
voor affiches, boeken en brochures. Maar dik 25 jaar later
onderscheidt het bureau zich ook online, met websites, digitale
magazines en mobiele apps. De 22 creatieve professionals
aan de Kommel vormen een compleet en hecht bureau. In
hartje Maastricht werken zij aan de meest uiteenlopende
opdrachten van klanten in de meest uiteenlopende branches.
André Terlingen: “Waar wij dag in dat uit mee bezig zijn
is goed ontwerpen, want goed ontwerpen is onthouden
worden. Een goed design vertegenwoordigt een duurzame
waarde.”
Een van de hoogtepunten in 25 jaar is de grootschalige
introductie van de Euro. Daaraan bewaart partner Bert van
der Veur bijzondere herinneringen: “We werkten in ploegendienst, maar de printer kon ons tempo niet bijbenen: die kon
maar één pagina per minuut maken!”. Dit jaar zet het bureau
alle zeilen bij om VIA 2018 te helpen bij het binnenhalen
van de titel voor Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa
2018. En dat is weer 25 jaar na het Verdrag van Maastricht.
Zuiderlicht wil als specialist in positionering, branding en
design de ambities van organisaties zichtbaar maken. En
daarmee het beeld bepalen voor beeldbepalers. De werkwijze
is open en plezierig. In nauw overleg met de klant worden
uitgangspunten bepaald en ideeën afgewogen. Het resultaat is
daardoor altijd krachtig, opvallend en tijdloos. Vier jaar op
rij leverde dat al zeven bekroningen op bij de gezaghebbende
Red Dot Design Awards. Zuiderlicht is ook nauw betrokken
bij zijn omgeving. Zo sponsorde het bureau de afgelopen
jaren heel wat maatschappelijke en culturele instanties, zoals de
Heiligdomsvaart, Museum aan het Vrijthof, Lichting Zuid
en Pecha Kucha.
Jaarboek Maastricht 2012-2013

Natuurlijk zijn veel klanten afkomstig uit Maastricht. In
de stad kun je soms niet om Zuiderlicht-werk heen: busjes
van Woonpunt, vlaggen tijdens TEFAF, informatie over
de A2-werkzaamheden, brochures van Theater aan het
Vrijthof, de inrichting van het Natuurhistorisch Museum,
verhuurborden van Vesteda, de gevelbelettering van Boels
Zanders Advocaten langs de A2, affiches van het Conservatorium of Museum aan het Vrijthof en strandballen van
Café Sjiek… en medewerkers van MUMC+ herinneren
zich vast de knikkerbaan die vorig jaar in de centrale hal
stond: een idee van Zuiderlicht. Ook ‘aan de andere kant
van de heuvel’ is opvallend werk gemaakt voor de Gemeente
Heerlen, Zuyd Hogeschool, Parkstad Limburg Theaters,
Pensioenuitvoerder AZL, woningcorporatie Weller en
WMC Kerkrade. Dit najaar wordt gewerkt aan de internationale
profilering van Chemelot en de promotie van Vaals op de
Duitse woningmarkt.
Veel werk van het bureau maakt Limburgse producten en
diensten zichtbaar buiten de provinciegrenzen. Al bijna vijftien
jaar zet Zuiderlicht de designtegels van Mosa wereldwijd in
de schijnwerpers. Met succes, want Mosa is in die tijd uitgegroeid tot een regelrecht A-merk onder architecten. Ook
de Maastricht-campagne met de ster, het nieuwe logo van
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Bureau Zuiderlicht

(foto Zuiderlicht)

Open Universiteit en het promotiemateriaal van Clou bath
findings worden vooral in de rest van Nederland ingezet.
Verder verzorgde Zuiderlicht jarenlang de communicatie
voor het beroemde - van oorsprong Maastrichtse - meubelmerk

Artifort. Ook buiten Limburg maakt Zuiderlicht in het oog
springend werk: voor bijvoorbeeld Bekaert (Kortrijk, B),
Hurks bouw (Eindhoven), Synthon (Nijmegen), HEVO
(Den Bosch) en DB Schenker (Utrecht).
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Jaarboek Maastricht 2012-2013

-

2012
Augustus
September
Oktober
November
December
2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

Juli 2013
Jermaine Jackson, broer van Michael, is gek van softbal en bezoekt een wedstrijd
op Sportpark West in Malberg
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Het stoepzitten in de Rechtstraat lijkt steeds populairder te worden sinds het conflict tussen winkelier Ton Stille en Handhaving

‘SIT-IN’ OP DE RECHTSTRAAT Het stoep-zit-incident
voor de winkel van Ton Stille in de Rechtstraat blijft de
gemoederen bezighouden. In de zomer van 2012 kreeg
Stille een boete van 220 euro omdat hij gezellig voor zijn
zaak op een houten stoel wijn dronk met collega’s uit de
straat. Wethouder André Willems (handhaving) trok de
boete haastig in maar het leed was al geschied. Het incident
kreeg landelijk publiciteit en Stille stond erop dat de rechter
een uitspraak zou doen. De winkelier krijgt steun van alle
kanten. Op een gegeven moment zit de straat bomvol met
sympathisanten die demonstratief op een stoel een glaasje
drinken. Die middag laat zich geen enkele handhaver zien…

contract en voor de beloften. In al die wedstrijden komt
meer dan eens de naam Van der Poel naar voren. Zo rijdt vader
Adrie aan kop in de bedrijvenwedstrijd, wint zijn jongste
zoon Mathieu bij de junioren en wordt de oudste zoon David
derde bij de beloften. Het was dan ook een geslaagde zondag
voor de familie Van der Poel die in Kapellen bij Antwerpen
woont.

NOODOPVANG OVERBELAST De economische crisis

de dertigste editie van de Ronde van Wolder is weer een
succes. Twan van den Brand wint de koers. Hij is eigenlijk
veldrijder maar hij vindt dat het parcours hem op het lijf is
geschreven. De ronde kent diverse wedstrijden, onder meer
voor bedrijventeams, voor junioren, voor de elites zonder

treft steeds meer mensen. Ze raken in problemen. De centra voor noodopvang raken door de grote toestroom van
probleemgevallen overbelast. Alle beschikbare opvangplekken
in Maastricht (en zelfs in de hele provincie) zitten vol. De
hulpvraag is gestegen van 15% in 2012 tot 20% in 2013.
De centra noemen de economische crisis (en de bezuinigingen) als voornaamste reden voor deze stijging. Nogal wat
mensen kunnen hun huur of hypotheek niet meer betalen.
Ook echtscheidingen en psychosociale problemen zorgen
ervoor dat mensen op straat komen te staan.
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RONDE VAN WOLDER WEER EEN SUCCES Ook

Quatorze Juillet in het Jekerkwartier met een
mini Eiffeltoren en Franse oldtimers

Een nieuwe voedingswinkel opent de deur
aan de Stenen Brug: Cato Cato

QUATORZE JUILLET IN JEKERKWARTIER In een

TAART VOOR DE BURGEMEESTER Het kan ook

zomers weekend viert het Jekerkwartier voor de vijfde keer
Quatorze Juillet. Onder het motto vrijheid, gelijkheid en
broederschap houdt de wijk het Franse onafhankelijkheidsfeest
in ere. De straten zijn omgeturnd tot ‘klein Parijs’ met een
heuse Eiffeltoren. Verder zijn er Franse chansons te horen, is
er cinema en zijn er kraampjes met Franse streekproducten
en wijnen. De organisator stichting Bijzondere Evenementen
is verrukt over het mooie weer. Dat is andere jaren wel eens
anders geweest. De stichting benadrukt dat het geen glitter
en glamourfeest is maar een echt buurtfeest. Drogist Giel
Braeken (91) onderstreept dat door de verlichting van de
mini Eiffeltoren op de Sint-Pieterstraat te ontsteken.

anders. Burgemeester Hoes ligt onder vuur inzake het
drugsdossier. Hij ondervindt heel wat weerstand in zijn
aanpak van de drugsproblematiek. Bewoners van de Van
Hasseltkade hebben daar echter een andere mening over. Ze
zijn zeer te spreken over Hoes zijn aanpak en demonstreren
dat door de burgervader een taart aan te bieden. Ze hadden
wel dertig vlaaien willen bezorgen maar ambtenaren mogen geen geschenken aannemen. Daarom wordt het bij één
symbolische taart gelaten. De bewoners zijn dolblij dat de
rust in hun straat is weergekeerd en de leefomstandigheden
drastisch zijn verbeterd. Ze hebben hun nachtrust weer terug.
Ook hun portieken worden niet meer bevuild. Onno Hoes is
blij met het gebaar van de bewoners en noemt het een “fijn
steuntje in de rug”.

BOEMELTREINEN WORDEN TOCH VERVANGEN
De boemeltrein die tussen Maastricht en Luik rijdt, is menigeen
een doorn in het oog. De onooglijke treinstellen zijn al heel
oud en een aanfluiting voor de twee steden. Ze zijn in de
plaats gekomen van de gerieflijke Maastricht Brussel
Express die tot grote verbazing en ergernis door de Belgische
Spoorwegen van de rails werd gehaald. De NMBS meldt
plotseling dat de oude boemeltreinen wel degelijk zullen
worden vervangen door moderne Breaktreinen. Daarmee
komt de Belgische vervoersmaatschappij haar belofte uit
2012 eindelijk na. Zodra het beveiligingssysteem van de
nieuwe treinen is aangepast aan de spoorlijn, zal een goede
verbinding met Luik in ere worden hersteld.
Juli 2013

NA 71 JAAR TERUG Op 25 augustus 1942 wacht Inge
Meents met haar ouders en honderden andere Limburgse
joden in de Professor Pieter Willemsstraat op het transport
naar de nazivernietigingskampen. De toen vierjarige Inge
weet echter aan de nazi’s te ontsnappen en vindt onderdak
bij haar oma in Venlo. Haar ouders worden echter gedeporteerd
en vinden de dood in Auschwitz. Na de oorlog verhuist Inge
naar Israël, waar ze nog steeds woont. Na 71 jaar bezoekt ze
Maastricht en de plek waar ze wist te ontkomen. Er hangt
nu een plaquette die herinnert aan de gruwelijke transporten
van destijds.
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Band on the run. Op een zondagmiddag in het Stadspark.
Vijf Vlaamse ontsnapte gevangenen vormen samen een band

Bewoners in de Madoerastraat in het Trichterveld zijn de
hardrijders meer dan zat en plaatsen zelf 30 km-borden.

OVERLAST IN HET STADSPARK Bij goed

ABRUPTE DALING BEOORDELINGEN DOOR
WELSTANDSCOMMISSIE De Welstands- en Monu-

zomerweer is het prima toeven in het stadspark. Helaas
klagen omwonenden steen en been over overlast vanwege
lawaai (gettoblasters), alcoholgebruik en rondscheurende
brommers. Vooral in de nachtelijke uren staan er nogal eens
auto’s met de radio keihard aan. Het gebral en geschreeuw
zijn niet van de lucht. Overdag gebruiken fietsers en bromfietsers de wandelpaden als fietspad wat vooral voor ouderen
en kinderen voor de nodige problemen zorgt. De omwonenden
vragen de gemeente op te treden en niet te wachten tot de
zomer voorbij is. Volgens de gemeente zullen geüniformeerde
‘handhavers’ wat vaker in het park op ongewenst gedrag
gaan controleren.

DAG VAN HET TREKPAARD Bij stoeterij Stassen in
Amby staat het werkend trekpaard centraal. De stichting
Zuid-Limburgs Trekpaard organiseert er een hele dag activiteiten. Bezoekers kunnen allerlei paardenrassen bekijken
en zien hoe boerenpaarden touwtrekken, weideslepen en
kinderen op een pallet voortrekken. Je leert er hoe om te
gaan met een paard. De bedoeling van de dag is om aandacht
te vragen voor het werkend trekpaard en het in stand te
houden. Het was vroeger immers de natuurlijke krachtbron
van de landbouw en de bosbouw in Zuid-Limburg. Met het
paard staan ook de werktuigen en de benodigde vaardigheden
om met trekpaarden te werken in de belangstelling. Ze
vertegenwoordigen een cultuurhistorisch erfgoed.
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mentencommissie is in 2012 veel minder benaderd om een
oordeel te geven over verbouwingen van woonhuizen dan in
andere jaren. De commissie heeft geen idee waar die abrupte
daling vandaan komt. In 2012 is de commissie 309 keer verzocht
om een oordeel te geven; in 2011 was dat nog 447 keer.

KRAAKPAND ONTRUIMD Een voormalige directeurswoning aan de Meerssenerweg wordt door de politie ontruimd.
Het huis werd al een tijd illegaal bewoond. In het pand
blijken geen ideologen te zitten maar dakloze Polen. Hoe
dan ook, ze hebben er een flinke puinhoop van gemaakt.
Omwonenden hebben regelmatig geklaagd over de rotzooi
en de geluidsoverlast. Het pand is eigendom van de
Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht. De WOM gaat
het pand op termijn slopen.

SLAVANTE DERDE TERRAS VAN NEDERLAND
Het terras van Buitengoed Slavante heeft van het vakblad
Misset Horeca de derde plaats toegewezen gekregen in de
landelijke Terras Top 100. Eigenaar Cees van Stiphout is
verguld met zijn uitverkiezing. In 2012 stond hij met zijn
terras nog op plaats negentien. Cees trakteert zijn personeel
op een dagje Disneyland in Parijs. Iedereen mag mee, niet
alleen de zeven vaste medewerkers maar ook alle 33 parttimers.
Belofte maakt schuld!
Juli 2013

Mosasaurus Bèr in de oerzee op het Vrijthof is het beste te zien vanaf de Sint-Janstoren.
Het is een anamorfose, een animatie van kunstenaar Manny Dassen

VRIJTHOF WEER TROPISCHE OERZEE Kunstenaar
Manny Dassen schildert een anamorfose op het Vrijthof.
Het is een visuele illusie. Als je op de grond ernaar
kijkt, ontwaar je een bijna onbegrijpelijke plek. Vanaf
de Sint-Janstoren (op 45 meter hoogte) zie je echter totaal
iets anders. Je kijkt dan namelijk naar Mosasaurus Bèr die
zo’n 66 miljoen jaar geleden in het hartje van de stad in
een tropische zee zwom. Het idee voor deze visuele illusie
is afkomstig van de BV Limburg. Ze wil van het project
een jaarlijkse traditie maken. Volgens de BV mag je het
gerust opvatten als een staaltje promotie voor de Sint-Jan.
Voor de protestantse gemeente is dit mooi meegenomen.
De verwachting is immers dat hun kerktoren steeds meer
belangstellenden zal trekken. De anamorfose-techniek is
overigens niks nieuws. Ze bestaat al een paar honderd jaar.

wordt door de gemeente bijgepast. Volgens directeur Hans
Verwijlen zijn de grote verliezen van weleer verleden tijd
en is MTB in financieel rustiger vaarwater gekomen. MTB
ziet de toekomst echter met spanning tegemoet. Het kabinet
wil het mes zetten in sociale werkplaatsen waardoor vanaf
2015 geen nieuwe mensen meer mogen worden aangenomen.
Verwijlen constateert dat het steeds meer moeite kost om
voldoende werk te organiseren: “Binnen de MTB-muren
droogt het werk op. Bij particuliere bedrijven groeit de
vraag naar ons soort mensen maar we mogen ze niet meer
leveren. Ons bedrijf zit daardoor in een spagaat”.

ONZE LIEVE VROUWE KERK WEER IN DE
STEIGERS Slevrouwe staat weer in de steigers. Dit keer

Toeleveringsbedrijven sluiten 2012 af met een verlies van
350.000 euro, drie ton minder dan was verwacht. Dit tekort

is het de achterzijde van de kerk waar twee torens onder
handen worden genomen. De kosten bedragen een miljoen
euro. De provincie en het bisdom staan garant voor driekwart
van dat bedrag. De rest hoopt het kerkbestuur binnen te krijgen
via sponsoren en bemiddelde particulieren.
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MTB BEPERKT HET VERLIES De Maastrichtse

De Greune vaan Wolder repeteert voor een kritisch publiek

Op Buitenplaats Vaeshartelt geeft een imker
tekst en uitleg over het leven van bijen.

BART PARTOUNS WINT DERDE PRIJS OP
WMC Bart Partouns (33) eindigt als derde bij de

Vlaamse kinderboekenschrijvers en illustratoren komen in het
geweer en nemen het voor Hanneke op. Ze organiseren een
‘flashmob’ wat inhoudt dat ze om beurten in de winkel gaan
voorlezen. Tijdens die gelegenheid ontstaat het idee van een
digitaal blad. Hanneke hoopt zo’n vierduizend abonnees te
verzamelen. Vooralsnog zal het blad een jaar verschijnen.

dirigentenwedstrijd op het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade. Hij is dolblij met zijn bronzen plak. Hij geniet
met volle teugen van de finalewedstrijd. De Marinierskapel
mag onder zijn leiding musiceren. Volgens Partouns is het
een fantastisch orkest. Hij neemt voor de eerste keer deel
aan deze wedstrijd. De strijd om het gouden dirigeerstokje
telt vijftien deelnemers. Voor Partouns is het een groot
leermoment. Zijn ambitie is om beroepsdirigent te worden.
De wedstrijd wordt gewonnen door de Italiaan Andrea
Gasperin.

SERVATIUS VERLIEST RECHTSZAAK De rechter

In de boekenbranche gaat het vanwege de economische crisis niet
geweldig. Ook kinderboekwinkel de Boekenwurm, die sinds
1991 bestaat, heeft moeite het hoofd boven water te houden.
Om een dreigende sluiting te voorkomen gaat eigenaresse
Hanne Koene een digitaal blad uitgeven. Het is bedoeld voor
ouders, leerkrachten, schrijvers en andere geïnteresseerden.
Hanneke zal het blad, dat elk kwartaal zal verschijnen, zelf
redigeren. Ze zal in het blad aandacht besteden aan minder
bekende auteurs en boeken bespreken. De Boekenwurm is
ondertussen nog de enige kinderboekwinkel in Zuid-Limburg.
In het voorjaar schudt ze de zaak op met de mededeling
dat ze de winkel niet lang meer zal kunnen openhouden. De
inkomsten dalen zienderogen. Zo’n dertig Nederlandse en

heft het beslag op dat woningstichting Servatius heeft gelegd
op de aansprakelijkheidsverzekering van zeven voormalige
leden van de Raad van Toezicht. De opheffing betekent dat
de zeven hun verweer tegen de miljoenenclaim van de
woningstichting kunnen voortzetten. Servatius claimt bijna
67 miljoen van ex-directeur Leks Verzijlbergh en de acht
leden van de Raad van Toezicht die actief waren tijdens de
ontwikkeling van de Calatrava-campus in Randwijck. De
corporatie houdt hen verantwoordelijk voor dit debacle. Ze
zouden onverantwoorde risico’s hebben genomen. Om zich te
verweren tegen de claim deden Verzijlbergh en de RvT-leden
een beroep op de destijds afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van 2,5 miljoen. Servatius legde echter
in 2011 beslag op dat geld. Door dat beslag dreigt Achmea
de proceskosten niet meer te vergoeden. Zeven leden van
RvT tekenden daar beroep tegen aan (een lid en Verzijlbergh
zien daar vanaf). De betrokken oud-leden van de RvT zijn
blij met de uitspraak. Servatius beraadt zich nog op eventuele
vervolgstappen.
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KINDERBOEKWINKEL START DIGITAAL BLAD

Jacques van den Bogaard staat op het spreekgestoelte
om zijn visie te geven op het fenomeen André Rieu

Het is zomer en dus is het lekker om met een bootje
in de grindgaten te varen. Het lijkt wel het buitenland

FANS UIT ALLE WINDSTREKEN De Vrijthof-

KINDERVAKANTIEWERK In de vakantie zijn er op

concerten van André Rieu lijken voor de maestro een
thuiswedstrijd. Toch klopt dat niet helemaal. Zijn optreden
trekt namelijk bezoekers uit alle windstreken. Ze komen
naar hem luisteren omdat hij in zijn eigen stad optreedt
en dát willen ze wel meemaken. Tijdens de concerten zijn
dan ook diverse vreemde talen te beluisteren. De concerten
zijn zo goed als uitverkocht. Zoals elk jaar heeft André een
verrassing in petto. Niemand minder dan André van Duin
staat samen met André Rieu op het podium. De twee André’s
maken er een leuke show van waarbij de Amsterdamse
komiek zowaar probeert zo nu en dan Mestreechs te praten.
Het levert natuurlijk de nodige hilariteit op. Van Duin brengt
ook een ode aan de stad.

tal van plekken in Maastricht activiteiten gepland voor
kinderen die al dan niet gedwongen thuis moeten blijven en
geen (buitenlandse) vakantietrip met hun ouders kunnen
maken. Zo is er een sportdag in Sportpark-West. Ook is
er een avondprogramma in het Wittevrouwenveld waar de
kinderen samen met de Kunstketel kunnen knutselen, muziek
maken en spelletjes doen. Zo’n avondprogramma is er ook
in Oud-Caberg. Verder is er een uitstapje georganiseerd
naar het Belgische pretpark Walibi. Op het programma staat
ook een fossielenspeurtocht en disco-bowlen.

MAASTRICHTSE STER IN HOLLYWOOD De

gemeente verliest een rechtszaak tegen een woonwagenfamilie.
De gemeente weigert de familie een vestigingsvergunning
voor de nieuwe Karosseer op basis van de Wet Beoordeling
Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB).
De rechter beslist echter dat de familie op de Karosseer mag
blijven wonen. De uitspraak is voor de gemeente een tegenslag.
Althans, ze bespaart met die uitspraak enkele tonnen aan
verhuisgeld. De familie kan immers blijven waar ze zit.
Desondanks beraadt het stadsbestuur zich op een mogelijk
hoger beroep. De meerderheid van de raad dringt er bij het
college op aan om daarvan af te zien.

18-jarige Whitney Habets neemt met succes deel aan het
World Championship of Performing Arts. Het is een wereldkampioenschap voor talentvolle acteurs. Ze komt thuis met
drie bronzen plakken, een zilveren medaille en een beurs voor
de film- en televisieacademie van New York. Ze behaalt ook
nog een Industry Award. In de categorie drama en standupcomedy is ze gedeeld eerste geworden - zonder medaille.
Ze behaalt brons op de onderdelen klassiek acteren, monoloog
en dans bij musicals. Zilver wint ze bij comical acting.
Whitney hoorde pas in februari dat ze mee mocht doen aan
het kampioenschap. Daardoor heeft ze minder voorbereidingstijd gehad dan anderen. Haar prestatie mag er zijn. Ze
blijft nuchter onder haar successen maar ze weet nu al dat
bepaalde deuren zullen open gaan.
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NEDERLAAG MET EEN GOUDEN RANDJE De

Het Zuid-Amerikaanse jeugdorkest ‘La Banda Sinfónica Juvenil Red de Escuelas de Música de Medellín’
in de leeftijd van 15 tot 24 jaar poseert bij de Onze Lieve Vrouwewal

VIVRE BOERT GOED Zorgaanbieder Vivre met vijftien
locaties in Maastricht en het Heuvelland heeft een financieel
gunstig jaar achter de rug. Op een omzet van 105,9 miljoen
kan 1,6 miljoen euro in 2012 worden toegevoegd aan het eigen
vermogen. Het betekent een versterking van de vermogenspositie van Vivre. Een positie die Vivre de gelegenheid
biedt uitvoering te geven aan een spreidingsplan van zorg- en
verpleeghuizen. Dat plan is een uitvloeisel van de sloop van
het grote Klevariecomplex en van een herontwikkeling van
het gebied.

te richten dat op de luifel een grote fietsenstalling kan
worden gemaakt. Een andere optie is in de Stationsstraat
ondergronds een parking aan te leggen. Met het oog op de
veiligheid en het toezicht wordt dit plan onderzocht op zijn
haalbaarheid. Waarschijnlijk kan pas na de aanleg van de
tramverbinding Maastricht-Hasselt het fietsenprobleem op
deze manier worden opgelost.

CAMPAGNE VOOR KOOPZONDAG Kleine midden-

als gevolg van fietsen die schots en scheef staan geparkeerd,
duidt erop dat er in de stad een chronisch tekort is aan
stallingsplekken. De gemeente studeert al een tijd op een
plan om het aantal plekken uit te breiden. Een idee is een
tweede passerelle over het spoor te bouwen en die zo in

standers zitten niet te wachten op een koopzondag. Het liefst
houden ze op zondag gewoon hun deuren dicht. De grote
bedrijven echter gaan zelfs zover dat ze samen met de
gemeente, de horeca, de VVV en particulieren drie ton
hebben verzameld om de koopzondag te promoten. Deze
partijen zien de noodzaak om samen op te trekken. Het geld
zal worden besteed aan advertenties in de gedrukte media
en op internet. Het plan is publieksacties te houden op Facebook
en Google. Na een jaar zal er een evaluatie komen.
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ZOEKEN NAAR EEN STALLINGSPLEK VOOR
VIERDUIZEND FIETSEN De chaos op het Stationsplein

In het Henri Hermanspark wordt het eerste watertappunt in de
stad geopend in aanwezigheid van wethouder Albert Nuss

Plein 92 als expositie voor Dierenrechten en Vergeten dieren

SMAKELIJK PANNETJE Aan de Heerderweg 97 lijkt

Toch gaan de Greune niet met de eerste prijs naar huis. Die
is weggelegd voor Sainte Cécile uit Eijsden die met 95,42
punten voor de tweede keer op rij de wereldtitel wint. De
vreugde om de tweede prijs is er niet minder om.

de klok te zijn teruggedraaid. De ene na de andere kleine
middenstander legt het loodje. Zo niet op dit adres. Marieke
Mourmans (39) en Menno Alkema (55) openen er hun winkel
‘het Steelpannetje’. Het is gevestigd in een oude slagerij
waar de tegels nog origineel zijn en de vleeshaken nog
hangen. Achter in de keuken staat in een stevige braadpan
een rundvleesstoofpotje te pruttelen. De winkel verkoopt
allerlei streekproducten, waaronder jam, stroop, kazen,
Limburgse wijnen, vers ambachtelijk brood en een assortiment
aan fruit en groenten. Dagelijks kunnen circa twintig mensen
een versbereide maaltijd afhalen. Het zijn eenvoudige gerechten
zonder kunstmatige toevoegingen. Ze zijn betaalbaar, van
6,5 tot 8 euro, gezond en lekker. De winkel begint ondertussen
ook een trefpunt voor de buurt te worden. Het doet denken
aan de gezellige buurtwinkel uit oma’s tijd.

NACHTZAKEN EEN HALF UURTJE LANGER
OPEN De nachtcafés in het stadscentrum mogen voortaan
tot half zes in de ochtend mensen in hun zaak toelaten.
Voorheen was dat vijf uur. Burgemeester Hoes stemt in met
het verzoek van de horecaondernemers. Het doel is om tot
een rustig vertrek van het uitgaanspubliek te komen. Hoes
gaat eind 2013 bekijken of het nieuwe tijdstip werkt. Ook
fastfoodrestaurants mogen langer open blijven. Het moet de
nachtelijke druk op de snackzaken wegnemen.

PICKNICK IN STADSPARK Het houdt het midden

Harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder (de Greune)
schittert op het Wereld Muziekconcours in Kerkrade. In de
Rodahal geeft het befaamde muziekgezelschap een fantastisch
concert onder leiding van dirigent Matty Cilissen. Voor hem
was het overigens kantje boord. Hij moest namelijk die
middag in Brussel zijn in verband met de troonswisseling.
In allerijl werd hij opgehaald om op tijd te zijn voor de uitvoering. De Greune oogsten niets dan lof in de concertdivisie.
Ze behalen 95 punten en het predicaat goud met onderscheiding.

tussen een picknick, een dance event en een generator-party
wat zoveel betekent als: ‘Wij verzorgen de muziek, neem zelf
drank, versnaperingen en gezelligheid mee’. Het evenement
Piquenique électronique wil de aloude functie van stadsparken als ontmoetingsplek terughalen. Het is inmiddels de
vijfde editie in het stadspark. Het krijgt de steun van Via
2018, de organisatie die strijdt voor de titel Maastricht
Culturele Hoofdstad 2018. Het stadspark wordt goed bezocht.
Vooral in de middag valt het op dat ook ouderen aanschuiven
al dan niet met een picknickmand of een klapstoeltje. Het
lijkt allemaal steeds meer op een gezinshappening.
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TOPUITVOERING VAN DE GREUNE UIT WOLDER

Boekhandel de Boekenwurm biedt tekenles over dieren

De Greune uit Wolder lopen ererondje
na goed resultaat op het WMC

84-JARIGE HAALT DIPLOMA Wat haar in 1940 in

verloopt zonder valpartijen. De winnaar loopt de afstand in
vijftien seconden en blijkt een man te zijn. Hij krijgt als
hoofdprijs een tas met zesduizend euro (!) aan spullen,
waaronder stiletto’s.

Maastricht niet lukte, lukt haar nu in Parma (Ohio) wel. De uit
Maastricht afkomstige Trudi Zitner haalt op 84-jarige leeftijd
haar middelbare schooldiploma. In 1940 zou ze vanuit Limmel
naar de middelbare school gaan in de binnenstad. De Duitsers
bliezen echter alle bruggen op en toen is het er nooit meer van
gekomen. Tijdens de bevrijding leert ze een Amerikaanse
soldaat kennen. Ze reist hem achterna naar Amerika, trouwt
met hem en krijgt een dochter (Bonnie) en kleinkinderen.
Trudi: ”Ze hebben allemaal de universiteit gevolgd en ik
niet”. Het vreet aan haar en ze gaat weer terug naar de
schoolbanken. En met succes, want ze haalt haar diploma.
Ze is er erg trots op. Trudi is altijd Mestreechs blijven praten
onder meer met haar broer en zussen die ook naar Ohio
verhuisden.

gaat haar 22e jaargang in. Vijfenzestig orgelconcerten zijn
verspreid over heel Limburg te beluisteren; het gaat om
veertien orgels. In Maastricht worden drie orgels tijdens het
l’Europe & l’Orgue festival bespeeld. Zo brengt Marcel
Verheggen op het orgel van de Sint-Servaaskerk diverse
werken ten gehore. Ook de orgels van de Sint-Matthiaskerk
en de Onze Lieve Vrouwebasiliek doen mee met het festival.
Gerenommeerde organisten onder wie jonge talenten treden
er op.

STILETTORACE IN DE STOKSTRAAT In Valkenburg

CARNAVALSBIER IN GLAS Het was drie jaar geleden,

vond men het niet passend en niet van goede zeden getuigen.
In de Maastrichtse Stokstraat denkt men daar geheel
anders over. Vrouwen op naaldhakken doen er mee aan
een straatrace. The Stylish Stiletto Run nodigt vrouwen
(en mannen) uit om de pas gerenoveerde winkelstraat
te beproeven op naaldhakken. De deelnemers moeten
voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet de hak minimaal
7 centimeter hoog zijn en in de breedte 1,5 bij 1,5
centimeter. De schoenen mogen niet vastgeplakt worden.
De truc is zoveel mogelijk op je tenen te lopen. De race zelf

bij zijn aantreden als burgemeester, een hot item in de Maastrichtse cafés. Burgemeester Onno Hoes wilde met carnaval
het bier in plastic glazen. Er brak een storm van kritiek los.
Hoes zag zich genoodzaakt zijn voorstel in te trekken. Wel
stelde hij als voorwaarde een en ander grondig te evalueren.
Drie jaar later stuurt Hoes alle horecaondernemers een brief
met de mededeling dat het bier wat hem betreft in glas mag
worden getapt. Hij stelt dat het carnaval 2013 ‘goed en rustig
is verlopen’.
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22STE EDITIE ORGELFESTIVAL Het Orgelfestival

Jekerkwartier weer in Franse sfeer

Vertrek van Maastrichtse deelnemers aan de Mongolië-rally

MODERNE BUURTBIEB In Heer is op een straathoek

heeft de Maastrichtse Maastro Clinic de komst van de vier
protonencentra geregeld. Ze staan gepland in het zuiden en
in het noorden; twee centra komen in de Randstad.

een versierde fiets gestald met een gele koffer op de bagagedrager. Om de inhoud ervan gaat het. Er zitten namelijk
kinderboeken in, snoepjes, kleurpotloden, een oproep voor
een leesclub en een envelop met poezenplaatjes. De bedoeling
is dat voorbijgangers iets van hun gading uit de koffer nemen
en er iets anders voor in de plaats leggen. Het zou immers
zonde zijn om spullen die je niet meer nodig hebt, weg te
gooien. Op een bordje valt te lezen dat de buurtbieb is bedoeld
om overtollige spullen uit te wisselen. Een moderne vorm
van ruilhandel dus. Opvallend is dat na vier weken de fiets er
nog steeds staat en er niks is vernield. Wie achter dit initiatief
zit, is in nevelen gehuld. Het moet in elk geval iemand zijn
die de buurt een warm hart toedraagt.

PROTONENKLINIEK IN MAASTRICHT Naar verwachting zullen halverwege 2017 de eerste kankerpatiënten
in Maastricht behandeld worden met de protonentherapie.
Het is een geavanceerde techniek waarmee tumoren met
de grootst mogelijke nauwkeurigheid kunnen worden bestraald. De omliggende weefsels kunnen daardoor worden
ontzien waardoor er minder schadelijke bijwerkingen zijn.
De overlevingskansen van kankerpatiënten nemen door de
protonentherapie toe - zonder terugkeer van de tumor. In een
bestuurlijk akkoord tussen de universitaire medische centra,
het Nederlands Kankerinstituut, het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het ministerie van Volksgezondheid
Juli 2013

FONDS VOOR UNIVERSITEIT EN STAD Op aandringen van rector-magnificus Luc Soete is een fonds opgericht
om de band tussen de UM en de stad te verbeteren. Projecten
of ideeën die deze band kunnen verbeteren, kunnen via dit
fonds in aanmerking komen voor financiële steun. Voorstellen
kunnen bij dit Universiteitsfonds Limburg / SWOL worden
ingediend. Ze worden beoordeeld door Luc Soete zelf, de
initiatiefnemer. Opvallend is dat dit fonds niet aan onderwijs
of onderzoek gerelateerd is. Het is voortgekomen uit het
SWOL, de stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, die
aan de basis heeft gelegen van de Rijksuniversiteit Limburg,
de voorloper van de UM. Het fonds is opgericht in 1965 en
heeft geijverd voor de komst van de universiteit. Het droeg
ook financieel bij aan de oprichting ervan.

TRACTORSLUIS TEGEN SLUIPVERKEER Op de
Molenweg in Amby is een tractorsluis aangelegd. Het is een
combinatie van verkeerspaaltjes en een lange betonnen verhoging in het midden van de weg. De sluis dient om de veiligheid
van fietsers en wandelaars te waarborgen. Ze dreigen nogal eens
omver gereden te worden door auto’s die er helemaal niet mogen
rijden. De sluis (kosten drieduizend euro) moet voortaan auto’s
weren. Alleen tractoren kunnen over het obstakel heen rijden.
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Rieu repeteert met de Josti-band

“Stormloop” voor boekpresentatie advocaat Spong

PLAN VOOR NIEUW MUSEUM De werkgroep Museum

zijn kwijtgeraakt. Hij wil de nieuwe WMO-verordening
opnieuw aan de Kroon voorleggen.

Maastricht dient officieel een plan in bij de gemeente voor
de vestiging van het Maastrichts Historisch Museum. De
initiatiefnemers Wil Lem en Frans Boulanger vinden ‘het
eeuwig zonde’ dat in de stad een groot deel van de rijke
historie van de stad niet zichtbaar wordt gemaakt. Volgens
de beide heren zijn er tal van verzamelaars, amateurhistorici
en vrijwilligers die staan te popelen om hun collectie ten
toon te stellen. Verder kennen Lem en Boulanger veel gepensioneerden en jongeren die tijd en energie in dit museum
willen steken. De werkgroep vraagt aan de gemeente om
een geschikte locatie, bijvoorbeeld een leegstaand pand dat
redelijk in de loop ligt. Aan tweehonderd vierkante meter
denkt de werkgroep genoeg te hebben.

WMO DOORSTAAT TOETS In de gemeenteraad trekt

MAASTRICHT EN HET RUSLANDJAAR 2013 In
het kader van het Vriendschapsjaar 2013 Rusland-Nederland
knoopt Maastricht betrekkingen aan met Nizjni Novgorod,
een stad die tien keer zo groot is als Maastricht. In verband
met het Vriendschapsjaar bezoeken fotograaf Guy van
Grinsven en journalist Frans Stoks Moskou. Afgezien van
het feit dat beiden in de Moskouse metro worden gerold,
zijn ze enthousiast over wat ze meemaken. Ze zijn er naar toe
gereisd om ondernemers uit Limburg aldaar te fotograferen.
Ze hebben voor dit project ook foto’s en video’s gemaakt van
Russen die in Limburg wonen en werken. In het Maastrichtse
stadhuis geven Guy en Frans een voorproefje van hun fotoexpositie. Deze zal ook in Rusland te zien zijn en wel in het
Gorkipark in Moskou.

raadslid Jan Hoen fel van leer tegen wethouder Mieke
Damsma. Hij verwijt haar dat ze burgers met een WMOregeling opnieuw laat toetsen. Op die manier dreigen bestaande
WMO’ers hun zorg kwijt te raken. De wethouder is het
daar niet mee eens. Ze zegt dat alleen die mensen worden
getoetst van wie de aanspraaktermijn is verstreken. De toets
is het gevolg van aangescherpt landelijk beleid. Om uit de
controverse te komen schakelt het stadsbestuur stadsadvocaat
Sander Lely in. Hij stelt vast dat het stadsbestuur conform
de nieuwe wet- en regelgeving heeft gehandeld. Hoen blijft
echter bij zijn mening dat burgers onterecht voorzieningen

voedselbank kijken hun ogen uit. Voor het eerst kunnen ze
er verse aardappelen en groentes ophalen. Deze verse oogst
is mogelijk gemaakt door stichting de Gouwe. Deze heeft
in het voorjaar op de elf volkstuinen in de Hazendans aardappelen gepoot en groentes geplant. Op die manier is de
stichting in staat gebleken tomaten, prei, uien, sla en andere
groentes aan de voedselbank te leveren. Het is hard werken
en ploeteren geweest voor de telers in de volkstuintjes.
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GESCHENK UIT DE HEMEL Bezoekers van de

De Verkennersband oefent voor het WMC

HET HUIS MET DE STRIK Op de gevel van ‘het Huis
met de Strik’ in de Hondstraat 15 is een sculptuur aangebracht
van An van Aalst, een van de voormalige bewoners van het
kraakpand. Het is een herinnering aan een mooie tijd. Op 28
mei 1980 ontruimt de politie het pand. De protesten zijn niet
van de lucht maar de omstanders worden verdreven. Na 23
jaar duiken er ineens videobeelden op van die ontruiming.
‘Meesterkraker’ van destijds Geurt Bijnen is er niet van
onder de indruk. Hij vindt de beelden vertekend: “Ik heb
er vijf jaar met veel plezier gewoond. Ook de relatie met
de omwonenden was heel goed. Die waren immers blij dat het
pand bewoond was. Daarvoor had het vijftien jaar leeggestaan.
In die tijd was die leegstand heel wrang want voor jongeren
was er toen nauwelijks woonruimte voorhanden. Er stonden
toen circa zeshonderd panden in de binnenstad leeg”.

BESTUUR PLATFORM STAPT OP Een goed
functionerend buurtplatform in een stabiele wijk houdt het
voor gezien. Het bestuur van buurtplatform Ceramique kan
zich niet vinden in het nieuwe gemeentelijke beleid. Door
bezuinigingen wordt het aantal contacten tussen gemeente
en platform drastisch verminderd. Volgens het platform vormen
die contacten nou net het bestaansrecht van een buurtplatform.
In die gesprekken krijgen buurtbewoners - via het platform immers de gelegenheid zaken die in de wijk spelen onder
de aandacht te brengen. Ook de manier waarop de gemeente
deze beleidswijziging heeft doorgevoerd, is het platform
Juli 2013

een doorn in het oog. Voorzitter Sjo Serpenti: “Waarom
wordt er over ons en niet met ons gepraat?” Verantwoordelijk
wethouder Mieke Damsma reageert nogal laconiek. Ze gaat
ervan uit dat goed functionerende buurten zoals Ceramique
in staat zijn om zaken als de leefbaarheid in de buurt op de
juiste plek aan de orde te stellen.
POP UP RESTAURANT AAN HET BASSIN In DOK
dertien aan het Bassin is een zogeheten pop up restaurant
geopend. Het is gevestigd in een pand dat al twee jaar leeg
stond. Mede vanwege het prachtige zomerweer ergeren de
buren zich aan het feit dat er een lege plek is tussen de terrassen.
Ruud van Oost, Marc Neven en Gerrie Plass van Molo5 en
de Harbourclub nemen het initiatief om die plek op te vullen
en er weer leven in te brengen. Dit initiatief wordt Flash
Retailing genoemd, het tijdelijk inrichten van een plek of
pand. Op deze manier laten de drie ondernemers zien wat
er allemaal mogelijk is op deze plek. Verwacht er geen
viergangen diner; het is geen sterrenstaurant. Wel kun je er
een fijne maaltijd krijgen en in contact treden met andere
gasten. Het pop up restaurant gaat voor drie maanden open
en geen dag langer. De initiatiefnemers: “Het concept werkt
alleen als het tijdelijk is”.
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De culinaire snack-eethoek van Maastricht

Stormachtig weer boven Maastricht; voorbode voor Cultuurhoofdstad?
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Maastrichtenaar Tom Dumoulin wint de Ridderronde 2013; Marianne Vos zegeviert bij de vrouwen

WAT WAS ER NOG MEER
MAASTRICHT BESTE WINKELSTAD Uit onderzoek
van Hotelspecials.nl blijkt dat Maastricht de beste winkelstad
is van Nederland. De hotelwebsite analyseert de beoordelingen
van hotelgasten op het onderdeel winkelplezier. Maastricht
blijkt het populairst als shop stad in Nederland. In België
wint Hasselt, in Duitsland Aken. Lille komt als beste van
Frankrijk tevoorschijn.

HITTEGOLF IN JULI De maand juli telt bijna twee keer

TOM DUMOULIN VERRAST IN DE TOUR DE
FRANCE De Maastrichtse wielrenner Tom Dumoulin
verbaast vriend en vijand bij zijn debuut in de Tour de France.
In een individuele tijdrit over 33 km in Saint-Michel eindigt
hij als vijfde en als beste Nederlander. Hij laat als 22-jarige
in ieder geval een prima optreden zien.

GEUSSELTBAD TREKT 51.000 BEZOEKERS In
mei en juni trekt het nieuwe zwembad 51.000 bezoekers.
Vierduizend bezoekers minder dan verwacht. Toch is het
stadsbestuur redelijk tevreden. Het hoopt op 330.000 bezoekers
per jaar.

zoveel zomerse dagen (vijftien) dan gemiddeld. De maand
belandt daarmee in de top 10 van de zonnigste en warmste
julimaand ooit. De gemiddelde temperatuur komt uit op
19,1 graad tegenover 17,9 gemiddeld. Bovendien is juli heel
zonnig met 257 zonuren tegenover 202 normaal. Het weer
in de maand juli staat in schril contrast met het voorjaar. De
lentemaanden zijn koud en tellen maar weinig zonuren. Het
lenteseizoen behoort tot het koudste en slechtste sinds lang.

aanstellen van een nieuwe secretaris en penningmeester zet
de vernieuwing door van het bestuur van carnavalsvereniging
de Tempeleers. Daarmee maakt de vereniging de in 2011 begonnen verjonging waar. De oudere garde doet een stap terug.
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VERNIEUWING BESTUUR TEMPELEERS Met het

De officiële vlag van de Molukse wijk wordt aan wethouder Jacques Costongs aangeboden tijdens de Molukse maaltijd

Het jaarlijkse grote fietsevenement Waldfeucht kleurde Via 2018
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Dossier

1 Papier maken in Maastricht
SAPPI EN DE STAD MAASTRICHT
Door Irmgard Pinxt

Op 20 oktober 1850 richten acht industriëlen uit Luik de
commanditaire vennootschap L’hoest Weustenraad et Cie
op met als doel het fabriceren van papier. In die tijd was
Maastricht een zeer geschikte productielocatie omdat er
goed bronwater voorhanden was ’zelfs voor witte papiersoorten’. De stad lag gunstig in een web van water,
verkeers- en spoorwegen. De fabriek - een voor die tijd
indrukwekkend pand aan de Maastrichtse binnenhaven, het
Bassin - krijgt al snel de bijnaam Lòmmelefebriek en dat zal
in de volksmond nog lang zo blijven. Lòmmele, omdat oude
kleren/vodden jarenlang de belangrijkste grondstof waren
voor het produceren van ons papier.
De Lòmmelefebriek heeft de afgelopen anderhalve eeuw
zijn sporen verdiend. In het Maastrichtse is deze fabriek
altijd een goede werkgever geweest. Zoals gebruikelijk in
het begin van de twintigste eeuw was een fabriek meer dan
alleen een plaats waar je je kost kon verdienen. Zo was er
een bedrijfsschool, een bedrijfswinkel, sportverenigingen,
bedrijfswoningen en een eigen pensioenfonds.
Ook vandaag de dag zijn er nog diverse voorzieningen
voor de medewerkers van Sappi Limburg zoals: het eigen
pensioenfonds, een groot aantal externe en interne opleidingsmogelijkheden, de tennisbanen aan de Mergelweg en
diverse personeelsverenigingen.
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Veel carnavalstradities zijn nog altijd springlevend. Zo is
er een carnavalsvereniging, een carnavalszitting, een prins
carnaval en de woensdag vóór carnaval staat de kantine van
Sappi Maastricht op zijn kop tijdens de uitreiking van de
Zeiverproat. De Casséridders, de carnavalsvereniging, is de op
een na oudste carnavalsvereniging van Maastricht, alleen de
Tempeleers bestaan nog langer. Ze vierden in 2012 hun 6x11
jarig jubileum. De naam cassé komt van het verwerkingsafval tijdens het productieproces. Dit recyclen we en daar
maken we weer papier van. Dus vandaar: Casséridders!
Jaarlijks organiseren de Casséridders een prinsenzitting
en de uitreiking van de bekende Lòmmelekriemer. Dit jaar
werd de Lòmmelekriemer uitgereikt aan burgemeester
Onno Hoes, omdat het hem in korte tijd gelukt is om ‘eine
vaan us’ te worden.
Het beeldje, een miniatuur van het grote beeld dat sinds
1987 op de Papyrussingel in Malberg staat en werd gemaakt
door de kunstenaar Sjef Eymael, is inmiddels in handen geweest
van een rij aan prominente inwoners van de stad. Wat te
denken van oud-gouverneur Sjeng Kremers, Beppie Kraft,
Jan Janssen, Mat ‘’dn Ingel” Hardy, Universiteit Maastricht
en De Tempeleers.
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Casséridders

Papier in diverse soorten en maten

Pa•pier (het; o; meervoud: papieren)
“Papier is een materiaal waarop kan worden geschreven en
getekend en dat kan worden bedrukt door middel van een
druktechniek. Het is doorgaans wit gemaakt door een bleekproces van de grondstoffen. Het kan worden gemaakt van
natuurlijke grondstoffen zoals riet, bamboe of hout, of door
hergebruik van materialen zoals oude kleding of oud papier.
Het woord papier komt van de Cyperus papyrus, een cypergrassoort die in Egypte langs de Nijl groeit.” (Wikipedia)
Papier is veelzijdig. Het is overal terug te vinden in ons dagelijks leven. Al meer dan tweeduizend jaar. Sappi heeft het
oeroude en arbeidsintensieve ambacht van ‘papier maken’
verheven tot een hoogtechnologische productieproces.
Moderne technieken, research en aandacht voor duurzaamheid
zorgen ervoor dat papier nog steeds een terechte plaats heeft
in dit digitale tijdperk. Sappi staat garant voor uitstekend
papier. Vroeger, nu en in de toekomst!

directie en één naam: Sappi Limburg.
Door de krachten van beide bedrijven te bundelen, is
Sappi Limburg een hoogtechnologische papierproducent
die daadkrachtig inspeelt op ontwikkelingen in de markt.
De brede en flexibele inzetbaarheid van onze mensen en
middelen zorgt voor een optimale dienstverlening en het
beste resultaat. Onze kernwaarden zijn: uitmuntendheid,
integriteit, respect en vindingrijkheid.
Sappi marktleider in gecoat grafisch papier
Sappi is wereldwijd marktleider in de productie van gecoat
grafisch papier. De totale productiecapaciteit van pulp en
papier bedraagt respectievelijk 3 miljoen en 6,6 miljoen ton
per jaar. Sappi produceert op vier continenten en levert in
meer dan honderd landen papier. Klanten krijgen van ons
een kwalitatief hoge service, een baanbrekende innovatie en
een waaier aan merken van wereldfaam. Sappi Limburg levert
een belangrijke bijdrage hieraan. Daar zijn wij trots op!
Sappi Limburg heeft goede papieren

Sappi Limburg Samen sterk in papier
“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”
Dit Afrikaanse spreekwoord beschrijft dat samenwerking
leidt tot het beste resultaat. Onder dit motto werken het
Nederlandse Sappi Maastricht BV en het Belgische Sappi
Lanaken NV sinds eind 2006 intensief samen onder één
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De jaarlijkse productie van Sappi Limburg bedraagt
ongeveer 750.000 ton papier. In Lanaken produceren we
nog eens 140.000 ton pulp (de grondstof voor ons papier)
in onze eigen pulpfabriek. Dagelijks zetten ongeveer 1.100
medewerkers zich in om voor onze klanten papier met
hoogwaardige kwaliteit te produceren.
Jaarboek Maastricht 2012-2013

Sappi Limburg, sterk in duurzaamheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Sappi Limburg niet alleen
een papieren verhaal. We maken er echt
werk van en nemen onze verantwoordelijkheid. In onze bedrijfsvoering staan
mens (People), milieu (Planet) en het
creëren van meerwaarde (Prosperity)
centraal. Nu en in de toekomst!

People

Planet

Prosperity

Maastricht: papiermachine 6

People
De zorg voor de veiligheid, gezondheid
en het welbevinden van onze medewerkers
staat voorop. Een bekwame en hoog
gemotiveerde groep medewerkers is de
belangrijkste troef van Sappi Limburg.
We werken daarom continu aan de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling en
motivatie van onze medewerkers (trainingen, teamwork en communicatie).

Planet
Milieu en duurzaamheid zijn vanzelfsprekend voor ons. Ons papier wordt
gemaakt van hout, een hernieuwbare
grondstof. Zowel Sappi Maastricht als
Sappi Lanaken beschikken over een eigen
waterzuivering. De fabrieken hergebruiken reststoffen en restwarmte en streven
continu naar het verminderen van water- en
energieverbruik.

Lanaken: houtplaats

Prosperity
Door continue verbeterprocessen en
productinnovatie handhaven we onze
concurrentiepositie en waarborgen we
de kwaliteit.
Lanaken: expeditie

Jaarboek Maastricht 2012-2013
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Duurzaamheid, nu en in de toekomst:
Binnen Sappi Limburg is duurzaamheid vanzelfsprekend,
nu en in de toekomst. Bij alle activiteiten wordt er zorg besteed
aan mens, milieu en meerwaarde (3 P’s). Het doel is de effecten
op het milieu en de omgeving zo gering mogelijk te houden. Om
dit doel te bereiken beperken we ons niet alleen tot het naleven
van wetten en regels, maar gaan we ook een stap verder als
dat wenselijk en haalbaar is. Sappi Limburg werkt samen
met overheden, industrie, milieuorganisaties en anderen.
Verwarmen stadskantoren gemeente Maastricht:
restwarmte als middel tegen klimaatsverandering:
Toen Maastricht in 2002 begon met de bouw van het Mosae
Forum werd gezocht naar milieuvriendelijke energiemogelijkheden. Tegen 2050 wil Maastricht haar CO2-emissie
immers halveren. De oplossing bleek 700 meter verderop
te liggen in de Sappi-vestiging. Door een warmtewisselaar in
de fabrieksschoorsteen te plaatsen, voorziet de productie-unit
dit nieuwe winkel-, woon- en werkgebied van warmte in de
winter en koeling in de zomer.

Jubilarissendag 25 mei 2013
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Absorptiemateriaal, koeien liggen lekkerder op een bedje
van cassé:
Je staat versteld van wat je allemaal leert wanneer je serieus werk maakt van recyclage. Neem nu koeien. Die vinden
gedroogde slib (een restproduct van onze waterzuiveringen
Sappi Maastricht en Sappi Lanaken) als bedje al even heerlijk
als het gebruikelijke stro of zaagsel. Ze liggen er lekker op
en het blijft niet zo aan hun vacht hangen. Ze blijven er
dus schoner door. Het is, met andere woorden, hygiënischer.
Waarom dat zo belangrijk is? Heel eenvoudig: er komen op die
manier minder witte bloedcellen in de melk die ze produceren.
En dat maakt die melk een stukje gezonder dan ze toch al was.
Duurzaamheid is een voor de hand liggende keuze:
Daarom werkt Sappi, net als de meeste grote Europese
papierproducenten met ‘Paper Profiles’. Daarin is alle belangrijke milieu-informatie over elk papiermerk van Sappi
terug te vinden. Transparant, helder en overzichtelijk op één
standaardformulier. Wat is de samenstelling van het papier?
Waar komt de pulp vandaan die voor de productie van het
papier is gebruikt? Hoeveel CO2-uitstoot is met die productie
gepaard gegaan? Inkopers kunnen op die manier gefundeerde
keuzes maken én krijgen - voor zover dat nog nodig is meer oog voor milieuaspecten.

Jaarboek Maastricht 2012-2013

Sappi Maastricht

Sappi Lanaken

Aan de Maas
Sappi Maastricht maakt op zijn huidige locatie al meer dan
160 jaar papier. Door de centrale ligging in Europa leveren
we snel aan onze klanten. Grondstoffen ontvangen we per
schip door de ideale ligging aan de Maas.

Gunstige ligging
Sappi Lanaken is een geïntegreerde fabriek waarin wij zowel
pulp als papier maken. Het is onze enige papier- en tevens
pulpfabriek. De gunstige ligging aan het Albertkanaal in
België maakt de toevoer van grondstoffen per schip mogelijk.
Door de centrale ligging in Europa leveren we snel aan onze
klanten. Deze fabriek is uitgerust met de meest geavanceerde
technieken voor het maken van een breed pakket van
gestreken papier.

Grafisch karton
Sappi Maastricht produceert voornamelijk grafisch houtvrij
papier/karton met een gewicht van 200 tot 400 gram per
m2. Het hoogwaardige papier maken we op papiermachine
6 (PM6) en een aparte strijkmachine (NiCo). Het is de enige
machine binnen Sappi Fine Paper Europe die boven 300
gram per m2 gramgewicht papier produceert. Het papier
is met name bestemd voor exclusief drukwerk voor jaarverslagen, kalenders, direct mail, boeken en catalogi.
Maatwerk
In Maastricht produceren we zowel rollen als vellen papier.
Op de vellenafwerking snijden en verpakken we het papier
in de meest uiteenlopende maten, geheel naar wens van
onze klanten.

Breed pakket gestreken fijnpapier
De totale vestiging bestaat uit een CTMP-pulpfabriek
(Chemical, Thermical and Mechanical Plant), twee papiermachines met een ‘on line’ strijkinstallatie (PM7 en PM8) en
aparte strijkmachine (CM7). De PM7 produceert papier met
een gewicht van 65 tot 150 gram per m2. Op de PM8 maken
we papier met een gewicht van 54 tot 80 gram per m2. Het
papier dat we produceren op de PM7 kunnen we voorzien
van een extra coatinglaag die de off-coater opbrengt. Deze
papiersoorten zijn vooral geschikt voor het offsetdrukken
van boeken, brochures, folders en tijdschriften. Sappi Lanaken
levert uitsluitend rollen papier.

Om te onthouden:

Om te onthouden:

• Breed pakket van gestreken papieren tussen 54 en
150 gram per m2 .
• Sappi Lanaken produceert enkel rollen papier en
beschikt over haar eigen pulpfabriek.
• Snelle levering door gunstige ligging centraal in Europa.

• Breed pakket van grafisch houtvrij papier/karton tussen
200 en 400 gram per m2 .
• Sappi Maastricht levert maatwerk en produceert zowel
vellen als rollen papier.
• Snelle levering door gunstige ligging centraal in Europa.

PM 6

Baanbreedte
4.250 mm
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Capaciteit
290.000 ton/jaar

PM7
PM8
CTMP Pulp

210

Baanbreedte
4.800 mm
7.400 mm

Capaciteit
185.000 ton/jaar
275.000 ton/jaar
140.000 ton/jaar

Legenda Sappi Maastricht
A Maas
B Noorderbrug
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hoofdingang bezoekers
Cellulosemagazijn
Stofvoorbereiding
R&D, Research
en Development
Sappi Europe Fine Paper
Papiermachine 6
Off coater
Vellenafwerking
Expeditie
Laboratoria PQM
WKK
Maaswaterzuivering
Absorptie materiaal
Maintenance en magazijn
Kantoren
Waterzuivering
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Dossier

2 Instrumenten maken in Maastricht
MAASTRICHT INSTRUMENTS
Door Frans Smeets

Anno 2013 zijn termen als innovatie en valorisatie ‘hot’;
ze passen helemaal bij deze tijd en bij het streven naar een
kenniseconomie. Plannen van Brainport 2020, de Limburgse
campussen, Limburg Economic Development en de provincie
staan er vol mee.
Innovatie betekent ‘vernieuwing’ en valorisatie betekent
‘het creëren van waarde uit kennis’. Kenniseconomie wordt
gekenmerkt door complexe technologie en een hoog opleidingsniveau en gaat gepaard met vernieuwing of verbetering van
producten en diensten.
Maastricht Instruments is een bedrijf dat zich positioneert
in de wereld van innovatie en valorisatie, gericht op het
ontwikkelen van laboratorium- en medische instrumenten.
Het is feitelijk een multidisciplinair ingenieursbureau, dat
gespecialiseerd is in medische- en laboratorium-technologie.
De medewerkers hebben een HBO of academische opleiding
in de mechatronica, elektronica, IT, mathematica of fysica.
‘Open innovatie’ is onlosmakelijk verbonden met de
wereld waarin Maastricht Instruments opereert. Het bedrijf
is gevestigd op de Maastricht Health Campus, het gebied in
Randwyck rondom de universiteit, het azM en het MECC.

Development Engineering & Evaluation en is het interne
ingenieursbureau van de faculteit Health, Medical & Life
Sciences. Sinds 2008 vormt deze faculteit samen met het
azM het Maastricht Universitair Medisch Centrum, afgekort
het Maastricht UMC+. Maastricht Instruments kan worden
gezien als een in het Maastricht UMC+ ‘embedded company’,
die intensief samenwerkt met de engineeringsgroep IDEE
en met wetenschappelijke onderzoekers en medici van het
Maastricht UMC+. Feitelijk is het Maastricht UMC+ de
bron voor de technische kennis die Maastricht Instruments
valoriseert.
Hoe werkt de interactie tussen de markt en het MUMC+?

Augustus 1998 is het bedrijf opgericht door Frans Smeets
als spin-off van de interne engineeringsgroep IDEE van de
Universiteit Maastricht. IDEE staat voor Instrument

Wanneer een onderzoeker binnen het Maastricht UMC+ ten
behoeve van zijn onderzoek behoefte heeft aan een
instrument, meetsysteem, laboratorium robot of analyse
software die commercieel niet verkrijgbaar is, kan hij/zij
terecht bij IDEE. De ingenieurs van IDEE gaan dan samen
met de onderzoeker in een interactief proces op zoek naar
een passende technische oplossing. Als IDEE deze vervolgens
kan omzetten in een goed werkend apparaat, kan de
onderzoeker aan de slag met zijn onderzoek. Levert dit
onderzoek goede resultaten op, dan zal de onderzoeker deze
wereldkundig gaan maken door middel van publicaties in
wetenschappelijke tijdschriften en presentaties op internationale wetenschappelijke bijeenkomsten. Hoe groter de
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Balance Belt

Respiratie-kamers

originaliteit van het onderzoek en hoe hoger de impact van
de wetenschappelijke publicatie en/of presentatie, hoe groter
de kans dat onderzoekers van andere universiteiten belangstelling gaan tonen voor de methodiek van de Maastrichtse
onderzoeker en de technologie die IDEE daarvoor heeft
ontwikkeld. In dat geval ontstaat er een externe vraag naar
deze technologie en neemt Maastricht Instruments het
stokje over van IDEE. IDEE werkt immers exclusief voor de
Maastricht UMC+ onderzoekers en Maastricht Instruments
bedient de klanten in de rest van de wereld. Doordat
academische onderzoekers wereldwijde samenwerkingsnetwerken hebben, is de klantenkring van Maastricht Instruments
ook wereldwijd. Indien blijkt dat de technologie niet alleen
in Maastricht maar ook elders tot goede toepassingen gaat
leiden, ontstaat er een behoefte die zich in eerste instantie
beperkt tot de wereld van de research, maar later ook zijn
toepassing kan krijgen in andere (grotere) markten.

zijnde regelgeving, maar qua uitstraling en design nog geen
markt product kan worden genoemd. Het zijn functionele
prototypes die Maastricht Instruments levert aan universiteiten en research organisaties. Als deze organisaties met de
Maastrichtse technologie in hun laboratoria aan de slag
gaan, krijgt Maastricht Instruments terugkoppeling over
wat goed gaat en wat niet goed gaat en kan met deze informatie het product verder verbeteren. Uiteindelijk gaan de onderzoekers elders ook publiceren en presenteren over hun
onderzoek en vermelden zij daarbij ook het gebruik van de
vernieuwende Maastrichtse technologie. Dat wekt interesse
bij firma’s die in dat marktsegment actief zijn. Zij kunnen
vervolgens Maastricht Instruments benaderen om de rechten
voor productie en verkoop van deze technologie te verwerven
(licentie). Uiteraard is het van belang dat Maastricht
Instruments de technologie goed heeft beschermd (patent)
en heeft beschreven in een technisch dossier.

De markt van Maastricht Instruments is de research markt
en klanten zijn universiteiten, (academische) ziekenhuizen
of R&D afdelingen van bedrijven. Als Maastricht Instruments
een project van IDEE overneemt, heeft de technologie
nog veelal de status van een ‘proof of concept’ en is nog
ongeschikt om uit te leveren aan andere onderzoekscentra
elders op de wereld. Bij voldoende vraag start Maastricht
Instruments een doorontwikkeling die moet resulteren in
een robuust prototype dat voldoet aan de van toepassing

Het verlenen van een exclusieve licentie voor de exploitatie
van een bepaalde technologie is een van de valorisatie
mogelijkheden. Maar, als de technologie een grote markpotentie heeft, wordt het opstarten van een nieuw bedrijf
(start-up) overwogen. In de plannen van de provincie Limburg,
de Maastricht Health Campus, de Chemelot Campus in
Geleen en de Greenport Campus te Venlo, wordt het opstarten van nieuwe bedrijven sterk gestimuleerd. Maastricht
Instruments werkt op dat vlak samen met LIOF en de Kamer
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van Koophandel in het kader van het MKB-Roadmap
programma van LED (Limburg Economic Development).
Met dit programma worden Limburgse ondernemingen
gestimuleerd om te innoveren en worden ondernemende
personen gestimuleerd om een nieuw bedrijf te starten. Via
het Centrum voor Entrepreneurship (ondernemerschap) van
de UM worden studenten in toenemende mate daarbij
betrokken, zodat de kennis die binnen de universiteit wordt
ontwikkeld ook tot nieuwe ondernemers en bedrijvigheid in
de regio gaat leiden. Hoewel ze nog weinig ervaring hebben, is
het enthousiasme en de gedrevenheid van de deelnemende
studenten groot. Bill Gates en Steve Jobs zijn ooit op een
vergelijkbare wijze begonnen en hebben hun ondernemerschap
ontwikkeld door aan te pakken, fouten te maken, ervan te
leren, door te pakken, vol te houden en vooral te blijven
geloven in het eigen plan of idee.

is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NUTRIM van de
UM – dat Maastricht Instruments samen met een consortium
van bedrijven in Singapore uitvoert. Het consortium bestaat
naast Maastricht Instruments uit: onderzoekers van de vakgroep
Humane Biologie (NUTRIM), DSM Resolve, SPIE, Soons
Interieurbouw en het Duitse bedrijf Winterhof. Op eigen
houtje had geen van deze partners dit internationale project
kunnen uitvoeren. Door competenties en expertise te bundelen
en samen te werken, kan met vereende krachten dit project
met een omzet van 2 miljoen euro worden uitgevoerd, hetgeen
goed is voor de business van de partners en de economie
van de regio. Singapore is het tweede project van deze aard
en omvang. In 2010 heeft hetzelfde consortium in het Engelse
Warwick eenzelfde project uitgevoerd. De verwachting is dat
in de toekomst meer respiratiekamer projecten voor andere
academische sites elders op de wereld zullen worden uitgevoerd.

Open innovatie wordt door Maastricht Instruments in de
praktijk gebracht, niet alleen door samenwerking met groepen
binnen het Maastricht UMC+; ook daarbuiten onderhoudt
het bedrijf een uitgebreid netwerk van partners waarmee
wordt samengewerkt.

Wat zijn respiratiekamers?

Een mooi voorbeeld van een dergelijke samenwerking is
het respiratiekamer project – een onderzoeksopstelling die

Respiratiekamers (ook wel calorimetrie-kamers genoemd)
worden gebruikt om de stofwisseling en de energiehuishouding
bij mensen te onderzoeken. De kamers zijn luchtdichte
cabines van twee bij drie meter, uitgevoerd als een kleine
hotelkamer en voorzien van een bed, wc, tv, internet, etc.
Vrijwilligers (proefpersonen) of patiënten verblijven op
basis van volpension een of meerdere dagen en nachten in
deze kamers. Maaltijden worden door een luikje aangeleverd. Urine wordt in zakjes opgevangen en onderzocht, en
ontlasting wordt - eveneens voor onderzoek - bevroren door
het volautomatische diepvriestoilet. De verhouding tussen
de zuurstof- en CO2 concentraties van de ingeblazen buitenlucht
en afgevoerde verbruikte lucht wordt voortdurend gemonitord
en geanalyseerd. Uit die verhouding kunnen wetenschappers
afleiden hoe het met de stofwisseling en de energiehuishouding van de betreffende proefpersoon gesteld is. In het
onderzoek naar de stofwisseling wordt onder meer gekeken hoe het lichaam omgaat met de aangeboden voeding
en hoe die voeding in het lichaam vervolgens wordt omgezet
in energie. Zo is van koolhydraten (brood, pasta) inmiddels bekend dat voor de verbranding van één gram 0,8 liter
zuurstof nodig is, en dat de CO2-uitstoot vervolgens ook
0,8 liter is. Bij verbranding van vet ligt die verhouding heel
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Het concept achter succesvolle campussen zoals de High
Tech Campus in Eindhoven is gebaseerd op open innovatie.
Ook de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus
huldigen dat principe. Maastricht Instruments doet niet anders.
Het bedrijf richt zich op de competenties en expertise waar het
zelf sterk in is: het ontwikkelen van technische applicaties voor
medische en laboratorium toepassingen. Het is onmogelijk
om - zeker als klein bedrijf - alle kennis in huis te hebben.
Daarom onderhoudt Maastricht Instruments een netwerk
met kennisorganisaties, zoals IMEC-NL (Holst Center
in Eindhoven), DSM Resolve, Philips Innovation Center,
Helmholtz Instituut van de RWTH Aachen, Universiteit
Hasselt, Universiteit Luik, etc. Daarnaast is er ook een
uitgebreid Euregionaal netwerk met innovatieve bedrijven.
In projecten die Maastricht Instruments uitvoert wordt veelal
samengewerkt met deze kennisinstituten en bedrijven.

ECG Necklace of BAN

MOX

anders: voor de verbranding van één gram vet is 2 liter zuurstof nodig, en dat levert 1,4 liter aan CO2-uitstoot op.

instituut en een wereldspeler op het gebied van de microelektronica dat zich toelegt op het ontwikkelen van computerchips, sensoren, ‘wireless’ en ‘body-area-network’
technologie. Maastricht Instruments gebruikt de technologie
van IMEC om nieuwe medische of ‘lifestyle’ applicaties
te ontwikkelen. Momenteel werken IMEC en Maastricht
Instruments samen aan een project dat moet resulteren in
een technologie die op het lichaam kan worden gedragen
en meerdere lichaamsfuncties (parameters) gelijktijdig
en draadloos kan meten.

Als je kunt meten hoeveel energie een mens per dag nodig
heeft, dan weet je ook hoeveel die mens per dag zou moeten
eten. Dat heet energiebalans. Er is niet veel fantasie voor
nodig om in te zien hoe belangrijk dergelijk onderzoek is
in tijden waarin obesitas en diabetes een steeds groter
probleem vormen.
De uitkomsten van dit metabolisme-onderzoek kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt om voeding of voedingssupplementen te verbeteren. De respiratiekamers worden ook
ingezet voor onderzoek naar chronische ziektes als COPD
en diabetes. In feite is de respiratiekamer een metabool
laboratorium, dat kan worden ingezet voor het bepalen van
de energiebalans van een slapende persoon tot en met
het meten van de prestaties van topsporters die zich tot
het uiterste inspannen op een hometrainer. Onderzoeksorganisaties die zich bezighouden met onderzoek van
voeding en stofwisseling zijn potentiële klanten voor
deze respiratiekamers.
Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is de
relatie van Maastricht Instruments met IMEC-Nederland,
een onderdeel van het Holst Centrum op de High Tech
Campus in Eindhoven. IMEC is van origine een Vlaams

Slimme, draadloze apparaatjes, die lichaamsfuncties meten
en gemeten gegevens via tele-netwerken kunnen verzenden,
zullen de komende jaren steeds meer toepassing gaan
vinden in zowel de medische wereld als de ‘lifestyle’
wereld. Mensen zullen als gevolg van de ontwikkelingen
in de gezondheidszorg steeds meer zelfbewust moeten zijn
van hun eigen gezondheid en leefstijl en daar verantwoord
mee om moeten gaan. Niet alleen om gezond te blijven,
maar ook om de gevolgen van met name chronische ziekten
in de hand te houden. Slimme apparaten kunnen mensen
helpen bij het ‘selfmanagement’ van hun eigen fitheid en
gezondheid. Maastricht Instruments heeft voor dergelijke
toepassingen enkele technische platformen van hardware
en software beschikbaar, waarmee intussen al meerdere
slimme apparaatjes (devices) zijn ontwikkeld voor research
doeleinden.
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NICU Roadrunner

Vitrobot

Enkele voorbeelden zijn: een activiteiten monitor, een systeem
voor het monitoren van pijn in combinatie met het gebruik
van medicijnen, het ECG Necklace meetsysteem en de
balance belt.

welke richting deze uit balans staat. De patiënt leert deze
trillingen te gebruiken om zijn evenwicht te corrigeren.

Bij deze voorbeeldprojecten wordt samengewerkt met onderzoekers van de onderzoeksinstituten NUTRIM en CAPHRI
van het Maastricht UMC+, maar ook met gespecialiseerde
zorgorganisaties zoals CIRO in Horn, Zuyd Hogeschool
en het bedrijf Sananet uit Sittard. De basistechnologie
(componenten) van IMEC wordt eveneens gebruikt voor
deze vernieuwende applicaties. Ook hier wordt de ‘open
innovatie’ in praktijk gebracht, want zonder goede inbreng
(methodiek) van de experts uit de zorg, kan technologie
alleen niet tot de juiste oplossingen leiden.
Voorbeelden van ontwikkelingen bij Maastricht
Instruments:

ECG Necklace of BAN (zie foto): Het Body Area Network
(BAN) is een slim biomedisch sensor platform. Het biedt de
mogelijkheid om een brede range van signalen te meten, zoals
hartslag (ECG), activiteit, temperatuur of spieractiviteit (EMG).
Dit kan allemaal geïntegreerd worden in een klein, lichtgewicht
device dat draadloos de gemeten signalen kan analyseren en
doorzenden via de smartphone of tablet naar een PC of cloud.
MOX (zie foto): deze activiteiten monitor is een klein en
slim monitoring device. Het biedt de mogelijkheid om op
diverse plekken op het lichaam (middel, onderrug, broekzak,
heup of borst) accuraat de mate van fysieke activiteit en/of
houding gedurende dagelijkse activiteiten te meten. Het
kleine, lichtgewicht device kan de gemeten signalen analyseren
en draadloos doorzenden via de smartphone of tablet naar
een PC of cloud.

Balance Belt (zie foto): Voor mensen met evenwichtsproblemen is een kunstmatig evenwichtsorgaan ontwikkeld. Het
product, uitgevoerd als een riem, bestaat uit een sensor met
rekeneenheid en diverse trilelementen. De sensor bepaalt de
houding van de patiënt in de ruimte. De rekeneenheid
berekent hoeveel en in welke richting de patiënt uit het lood
staat en stuurt vervolgens de trilelementen aan. Door middel
van trillingen wordt zo aan de patiënt terug gekoppeld in

NICU Roadrunner (zie foto): is een veilig transportsysteem
voor te vroeg geboren baby’s (neonaten). Het systeem
optimaliseert de zorg voor deze premature baby’s en de
ergonomie voor het medisch personeel tijdens het transport
in ambulances. Ontwerp en de ontwikkeling zijn gerealiseerd
in nauwe samenwerking met ambulance-transport organisaties
en neonatale specialisten.
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Als een baby vóór de 32ste week wordt geboren is er intensieve
zorg nodig. Deze zorg wordt gegeven in een NICU (Neonatale
Intensive Care Unit). Dit is een speciale afdeling van een
ziekenhuis voor intensieve neonatale zorg. Hiervan zijn er
slechts tien, verspreid over Nederland. Het vervoer van
de baby naar de NICU geschiedt per ambulance. Het is
belangrijk dat de intensieve zorg ook tijdens het transport
kan plaatvinden.
Uit de hiervoor beschreven producten moge duidelijk worden
dat Maastricht Instruments een grote verscheidenheid
aan producten zowel qua aard als qua omvang realiseert
en valoriseert.
Het meest succesvolle valorisatie product is de Vitrobot
(zie foto), een sample preparatie robot voor de cryo elektronenmicroscopie. Circa driehonderd van deze apparaten zijn
over de hele wereld geleverd aan universiteiten en research
afdelingen van grote bedrijven. De Vitrobot is een laboratorium
apparaat dat het mogelijk maakt om samples die men wil
visualiseren met een elektronenmicroscoop op een juiste
wijze te prepareren, door ze in te vriezen bij een temperatuur
van -170 graden. Structuren die men vervolgens met een
transmissie elektronenmicroscoop kan bekijken zijn onder
andere virussen, eiwitten of lipid vesicles. Allemaal structuren op de schaal van nanometers. Een nanometer is een
miljoenste millimeter. Genoemde structuren zijn alleen met
een elektronenmicroscoop te visualiseren. De Vitrobot is
een Maastrichtse UM vinding, die door het bedrijf AIM in
Brunssum wordt geproduceerd en wereldwijd wordt verkocht
door het in Eindhoven gevestigde Amerikaanse bedrijf FEI
Company. Vitrobot is een project dat al meer dan tien jaar
business en werkgelegenheid oplevert voor Zuid-Oost
Nederland; het Brainport 2020 gebied.
Naast contract development voor klanten en het uit-licenseren
van Maastricht UMC+ technologie, schept Maastricht
Instruments ook mogelijkheden voor het opstarten van
nieuwe bedrijven, zogenaamde startups. Voorwaarde daarvoor
is dat een goede marktpotentie voor het product kan worden
aangetoond en dat er een ondernemer is of iemand die
ondernemer wil worden. Deze persoon zal dan op basis van
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de technologie die Maastricht Instruments heeft ontwikkeld een
businessplan moeten opstellen, waarmee hij/zij investeerders
kan overtuigen. Investeerders kunnen de Maastricht UMC
Holding, LIOF, Limburg Ventures, banken of informal
investors zijn. Met het reeds genoemde MKB Roadmap
programma worden (aspirant) ondernemers daarbij geholpen.
Een aansprekend voorbeeld van een dergelijke startup is
het bedrijf Xilloc Medical, dat door een medewerker van
Maastricht Instruments in 2011 is gestart. Het ambitieus
streven van Maastricht Instruments is er aan mee te werken
dat jaarlijks een dergelijk nieuw bedrijf kan worden gestart.
In 2012 is een bijdrage geleverd aan het opstarten van het
bedrijf Enabling Technology BV, een joint venture van
Maastricht UMC+, UM, DSM en de provincie Limburg.
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de
Device Company BV in de tweede helft van 2013 te starten,
met de Maastricht UMC Holding en DSM Resolve als
aandeelhouders.
Maastricht Instruments voelt zich als een vis in het water
in de hightech kenniseconomie en is erg blij met de plannen
van de Provincie Limburg voor de ontwikkeling van de
Limburgse Campussen, omdat dat voor de regio een nieuw
en toekomstgericht ondernemersklimaat schept. Maastricht
Instruments zoekt samenwerking met bedrijven met een
innovatieve inslag, die risico’s durven te nemen en bereid zijn
om te investeren. Na vijftien jaar is Maastricht Instruments een
stabiele factor geworden in het Maastrichtse bedrijfsleven,
een hightech instrument ontwikkelaar en instrumentmaker,
geheel passend in deze dynamische tijd en in de huidige regionale ontwikkelingen. Een bedrijf waar innovatie
de ‘core business’ is en dat andere bedrijven kan helpen
met innoveren en tevens nieuwe innovatieve bedrijven zal
voortbrengen. Xilloc Medical en de Device Company zijn
al mooie voorbeelden daarvan.
Voor meer informatie zie:
www.maastrichtinstruments.com
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Dossier

3 Ambachten in Maastricht
VIOOLBOUWEN
Door Arie Voorzee
Foto’s Nira Kakerissa

‘M.C. Rijsemus vioolbouwer’ staat er op de deurplaat.
Maar als je door het raam kijkt zie je twee mannen aan
de werktafel zitten. Vader Martin (57) en zoon Niels (27)
Rijsemus. Ze zitten tegenover elkaar in hun atelier dat
vakmanschap uitstraalt.
Martin Rijsemus’ vader was kunstsmid in Wageningen en
moeder speelde viool. De familie bestond uit vijf dochters
en een zoon die al heel vroeg wist dat hij géén kunstsmid
wilde worden. Op zijn vijfde is Martin Rijsemus begonnen
met vioolspelen en Willem Blokbergen was zijn eerste
leraar aan de muziekschool in Wageningen. Toen hij op zijn
zevende met zijn leraar en een kapotte viool onder zijn arm
een kijkje mocht nemen in het atelier van de beroemde Max
Möller in Amsterdam wist hij het zeker: vioolbouwer zou
zijn beroep worden. Maar vader Theo vroeg advies aan
Willem Blokhuizen en deze stond er op dat hij eerst viool ging
studeren aan het Conservatorium in Maastricht bij Tibor
Berkovits. Martin Rijsemus was pas achttien jaar en ging
in die stad ‘op kamers’. Hij liep een paar blokjes door de
buurt en dacht: “Hier ga ik nooit meer weg.” De vrouw van
professor Berkovits was de Hongaarse Hedy Schneider en
zij gaf pianoles aan dezelfde school. De leerlingen viool en
piano werden uitgewisseld om elkaar te ondersteunen en te
begeleiden. Violist Martin werd gekoppeld aan pianiste Ingrid
uit Venlo en dat was een uitstekende keuze. Ze trouwden
tijdens hun studietijd en kregen twee kinderen. Ze zijn alle
twee de bouw ingegaan. Zoon Ingmar bouwt vliegtuigen
bij Fokker en Niels bouwt violen in Maastricht. Na zijn
afstuderen als violist is Martin Rijsemus het bouwen van dit
instrument gaan studeren in Mittelwald in Duitsland.

Een Rijsemus en Stradivarius
Het pand waar Martin in 1974 op kamers in Maastricht ging
wonen is nu zijn eigendom en atelier/woonhuis geworden.
De werkplaats hangt vol violen, strijkstokken en andere
attributen. Martin Rijsemus vertelt over de 22 onderdelen
die een viool, altviool of cello bevatten. “Het achterblad,
trans, bovenblad, hals, krul, toets, zangbalk en stapel. Allemaal
van hout dat 35 jaar lag opgeslagen, het hout is dan uitgewerkt. Een Rijsemus viool heeft een vaste prijs en kost
14.000 euro. Dat is heel wat minder dan die 2,5 miljoen
euro kostende Stradivarius die André Rieu onder zijn kin
heeft. Ik ben nu mijn 29ste viool aan het bouwen want ik
bouw er maar eentje per jaar en daar gaat zo’n 380 uur werk
in zitten. Het jaar maak ik vol met repareren en restaureren.”
Zoon Niels neemt het gesprek over: “Ik ben pas aan mijn
tweede begonnen. Mijn eerste is gekocht door André Rieu
en wordt bespeeld door Frank Steijns. Trouwens, alle
instrumenten van het orkest zijn eigendom van André Rieu.
Toch leuk dat een echte Rijsemus naast een echte Stradivarius
samen muziek maken.”
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Maxima
Vader en zoon Rijsemus werken onder het interview gestaag
door. De vele kijkers voor het raam vallen hen niet op. Martin
Rijsemus: “Maar een tijd geleden bleef er iemand zo’n twintig
minuten staan, dat zie je vanuit je ooghoeken. Het bleek
prinses Maxima die met haar ouders in onze stad was en
ons vriendelijk groette en haar duim opstak.” Niet alleen het
bouwen van violen is de professie van vader Rijsemus. Ook
de in- en verkoop, verhuur, bemiddelen bij aan- of verkoop
en het taxeren zit in zijn portefeuille. Martin Rijsemus: “De
verkoop van hele dure instrumenten gebeurt op commissiebasis.
Ik heb nu een viool van zo’n 800.000 Engelse pond in de
bemiddeling en daar ga ik niet mee lopen leuren. Per mail
of telefoon worden de contacten gelegd en dat heeft resultaat
gehad. Een potentiële koper uit Japan komt binnenkort naar
Londen om het instrument te bekijken en te bespelen. En
dan ben ik er natuurlijk bij.” Ondertussen vraagt zoon Niels
vader Martin een paar keer om advies en om te kijken of
de zangbalk in de klankkast goed geplaatst is, want dat is
millimeterwerk. Martin Rijsemus vertelt verder over de beroemde vioolbouwers zoals Stradivarius, Amati, Guarneri
en Stainer. “Ik heb op dit moment een aantal meesterviolen

in de verkoop. In mijn kluis ligt zelfs een viool van Alfredo
Contino uit 1925 die voor zo’n 40.000 euro van eigenaar
mag wisselen.”
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André Rieu
“De zomerperiode is de tijd voor het jaarlijks groot onderhoud
aan de instrumenten”, zegt Martin Rijsemus, ”de bespelers
kunnen hun instrument dan even missen omdat ze zelf op
vakantie gaan.” Martin vertelt nog een paar anekdotes over
een viool die hij voor André Rieu moesten prepareren: “We
hadden een oude viool aan de hals half doorgezaagd en André
vertelde dan tijdens het concert een verhaal over zijn
peperdure Stradivarius. Tijdens een optreden in Australië
was Dame Edna zijn gast en deze liet plots André’s viool op
de grond vallen en die brak natuurlijk in een aantal stukken.
De zaal was even stil.” Ook André van Duijn haalde fratsen
uit met de ‘peperdure‘ viool van André Rieu. Hij ging er
mee tennissen en de viool knapte. Allemaal geprepareerd in
huize Rijsemus.
“Onze violen zullen het ‘antiek van de toekomst‘ worden.
Laten we hopen dat ze dan met eerbied over een Rijsemus
viool zullen spreken.”
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