Jaarboek Maastricht 2014/2015 60e editie

Een uitgave van
Stichting Jaarboek Maastricht

60e editie
Over het reilen en zeilen in Maastricht van augustus 2014 tot en met juli 2015

Ee n ui tg av e v an S tichting Jaar boek Maa stricht

2014/2015
Thema

HERBOUWT

JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

EEN UITGAVE VAN
STICHTING JAARBOEK MAASTRICHT

01

02

JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

WAAR VIND IK DE MAAND

AUGUSTUS 2014

34

SEPTEMBER 2014

46

OKTOBER 2014

56

NOVEMBER 2014

64

DECEMBER 2014

82

JANUARI 2015

98

FEBRUARI 2015

114

MAART 2015

124

APRIL 2015

136

MEI 2015

148

JUNI 2015

162

JULI 2015

174

en verder
HET JAAR VOLGENS DE VOORZITTER
IN GESPREK MET DE BURGEMEESTER
INLEIDING ERWIN GERARDU
COLUMN JO COENEN
MAASTRICHT HERBOUWT
ARIE’S CONFETTI
COLOFON

04
06
10
12
14
186
196

03

04

JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

ER IK ROS I ER
Bestuursvoorzitter
Stichting Jaarboek Maastricht

HET JA A R V OLG EN S D E V OORZ I TTE R
Gefeliciteerd! U heeft een ‘krooneditie’
van het Jaarboek Maastricht in handen.
Het jaarboek 2014-2015 is namelijk de
zestigste editie die wordt uitgegeven
in deze serie.
Het boek geeft, zoals u van ons gewend
bent, op aantrekkelijke wijze in beeld en
woord een chronologisch overzicht
van leuke, belangrijke en opmerkelijke
gebeurtenissen en ontwikkelingen
van augustus 2014 tot en met juli 2015
in onze mooie stad.
Het feit dat we dit jaar de zestigste
editie van het jaarboek uitgeven,
gecombineerd met het 25-jarig bestaan
van de stichting, is voor ons de reden
geweest om in 2015 iets extra’s te
doen. Dat heeft geresulteerd in de
prachtige overzichtstentoonstelling
‘MIELJAAR ! Maastricht 1955-2015’
die in het Centre Céramique heeft
plaatsgevonden. In de expositie
passeerden alle maatschappelijke,
ruimtelijke, economische, culturele en
politieke veranderingen in Maastricht

gedurende de afgelopen zestig jaar
nog een keer de revue. Een tentoonstelling die door vele duizenden
Maastrichtenaren en bezoekers van
de stad is bezocht. Het levende bewijs
dat we met de Stichting iets neerzetten
waar behoefte aan is. Vanaf deze plek
wil ik dan ook iedereen danken die
hieraan heeft bijgedragen.
Het jaarboek dat nu voorligt, heeft
als thema ‘Maastricht herbouwt’.
Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat
iedere lezer snapt waarom voor dit
thema is gekozen. Dwars door heel
Maastricht zien we na jaren van relatieve
rust weer volop bouwactiviteiten en
hijskranen in de stad. De interviews
in het eerste deel van het jaarboek
gaan dieper in op de lopende projecten.
Het zijn de bedrijven achter al deze
bouwprojecten die deze uitgave mede
mogelijk maken. Voor deze steun zijn
we als stichting zeer erkentelijk. Trots
zijn we op de column die architect
en oud-Rijksbouwmeester Jo Coenen
voor deze editie heeft geschreven.
Scherp en kritisch zoals we hem kennen.

Een aantrekkelijk boek valt of staat
met de inhoud, de fotografie en de
vorm.
Als bestuur zijn we dankbaar dat we
ook dit jaar weer een beroep hebben
kunnen doen op een professioneel
team dat zorg heeft gedragen voor
teksten, foto’s en vormgeving.
Het jaaroverzicht is samengesteld
door Jac van den Boogard, Hans van
Eijsden, Maurice Janssen en Ton
Hameleers. De interviews in het boek
zijn verzorgd door John Ramaekers
en Sanne Tummers. Erwin Gerardu
fungeerde als hoofdredacteur. De
eindredactie was in handen van
Mignon Partouns. De fotografie
is, voor zover niet anders vermeld,
verzorgd door Jean-Pierre Geusens
(fotopersbureau Focuss 22) en Hans
van Eijsden. De onderschriften zijn
van Yvonne van den Bergh. Marco
Vreijdenberger van Impreso zorgde
voor de digitale verwerking en samen
met Arie Voorzee voor de mooie
opmaak.
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Uitreiking van het Jaarboek Maastricht 2013- 2014

Blikken we vooruit, dan zullen wij
ons als bestuur het komend jaar
beraden op de toekomst van het
jaarboek. Op welke wijze kunnen we
onze unieke stadskroniek toekomstbestendig maken? Hoe zorgen we
er bijvoorbeeld voor dat de uitgave
blijft voldoen aan de wensen van alle
doelgroepen en lezers?
Het digitaal aanbieden van het boek
is één van de mogelijkheden. Hierop
hebben we een voorschot genomen
door op www.jaarboekmaastricht.
nl alle eerder verschenen jaarboeken
digitaal te ontsluiten.
Het jaarboek zou niet kunnen bestaan
zonder de financiële steun van vele
Maastrichtse bedrijven en de gemeente
Maastricht. Dank daarvoor!
Het bestuur en de redactie van
Jaarboek Maastricht wensen u veel
leesplezier.

Fanclub Jaarboek Maastricht
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I N G ES P REK M ET
D E B U RG EM EES TER
Het eerste dat opvalt bij het binnentreden van de burgemeesterskamer is dat het meubilair verplaatst is.
Het voelt op deze warme dag lekker fris in de kamer, de
ramen hebben tegen elkaar opengestaan en de woordvoerster
sluit er een paar. Zeven weken is mevrouw Penn-te Strake
nu burgemeester van Maastricht, nog midden in de
inwerkperiode, maar ogenschijnlijk voelt ze zich al helemaal
thuis. Ze schenkt water in voor de aanwezigen.
Hoe wil ze eigenlijk genoemd worden? In correspondenties met de
gemeente komen twee namen voorbij: Penn-te Strake en Penn.
“Ach” zegt ze lachend, “beide namen komen voorbij.
De hele naam is formeel, maar in het dagelijks gesprek is
Penn gewoon makkelijker”.
Hoewel de burgemeester al ruim twintig jaar in Maastricht
woont, is ze in de eerste weken al in diverse wijken op bezoek
geweest om de stad nog nader te leren kennen. Zo bezocht ze de
kinderboerderij in Daalhof, de buurtservice in Malpertuis, het
buurtcentrum in het Statenkwarier, de Boschstraat, Limmel en het
Trefcentrum in het Wittevrouwenveld.
“Wat me opgevallen is”, zegt ze, “is de enorme inzet van
vrijwilligers en dan gaat het niet alleen om de hoeveelheid
vrijwilligers, maar tegelijkertijd wat de betekenis is van
de maatschappelijke ondersteuning die daarmee gepaard

gaat. Ik ben op plekken geweest waar kwetsbare mensen
binnenkomen. Kwetsbaar omdat ze geen werk hebben, of
omdat ze psychische of lichamelijke problemen hebben,
of eenzaam zijn. Mensen die dan iets gelukkiger worden
omdat ze een plekje vinden waar vrijwilligers zijn die dingen
met hen willen doen: gesprekken voeren, verzorging, iets
leren, ze in contact brengen met andere mensen, die vaak
ook worstelen met ongemakken.
Dan maak je de samenleving toch een stukje beter. Ik wist
niet dat dit op zo’n grote schaal gebeurt in deze stad. Dat
mag wel eens gezegd en gezien worden!”
Wie op facebook kijkt naar foto’s van de wijkbezoeken ziet een
ontspannen, bijna onopvallende vrouw in gesprek met wijkbewoners.
Heel informeel.
Mannelijke burgemeesters dragen bijna altijd een colbert met
stropdas en stralen dan gezag uit... Is dat het voordeel van een
vrouw als burgemeester?
“Ja, mannen zijn een beetje saai gekleed. De burgemeester
lacht...
Ik ben gewoon wie ik ben en hoe het eruit ziet heb ik mij
eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Ik wil gewoon onder de
mensen zijn”.
Mevrouw Penn-te Strake heeft aangegeven in de eerste honderd
dagen van haar burgemeesterschap niet met meningen, opinies of

JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

beleidsuitspraken te komen. Zit daar misschien angst achter om
(ongewild) politici tegen de schenen te schoppen?
In het antwoord komt de doorgewinterde jurist naar boven.
“Neen. Waar het om gaat, is dat ik mezelf serieus wil
nemen als het gaat om straks goede oordelen te hebben.
Ik kom uit een hele andere wereld en ik moet gewoon tijd
hebben om mij te verdiepen. Zo werk ik. Ik roep niet zo
maar wat. Ik wil pas een mening hebben als ik de feiten op
een rij heb staan en dan kom ik tot een oordeel. Het is ook
niet iets dat je zomaar in je eentje doet; ik ben net zeven
weken burgemeester.
Straks heb ik opvattingen en kies ik een koers, die moet
afgestemd zijn in het college en daarmee ga ik naar de
raad. Dat is een proces dat je netjes moet doorlopen”.
Politici wegen hun woorden vaak af op een weegschaaltje. Werkte
dat voor u als procureur generaal ook zo bij het Openbaar Ministerie?
“Ja. Dat is juristen eigen en zeker magistraten. Ik kom uit
het recht en recht is taal!” zegt de burgemeester met veel
overtuiging. “Als je geen woorden had, was er geen recht.
De wet is de basis van de rechtstaat. Als we de wet niet
opschrijven, als je er geen woorden aan geeft, is er niks.
We hebben het ook over recht “spreken” en dat is ook weer
taal. Zorgvuldig zijn met taal is ook wel waar ik iets mee heb”.
Mevrouw Penn dagdroomt even, heel kort...
“Taal is erg belangrijk, net als zorgvuldig je woorden kiezen.
Ik heb vroeger ook journalist willen worden, alleen al
vanwege de taal, of Nederlands studeren, maar ach, er zijn
nog zoveel dingen die ik zou willen doen...”
Ze denkt even na. “Zorgvuldig je woorden kiezen vind ik
belangrijk. Communicatie is ongelooflijk belangrijk. Zelfs
problemen in je kleine mini-leventje of in je wat breder
leven en wereldproblemen, heel wat narigheid wordt
veroorzaakt door communicatieproblemen”.
De visie op het burgemeesterschap
In onze leefwereld hebben we gekozen voor democratie
en dat is maar goed ook. Op lokaal niveau zie je dat in de
volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad. Uiteindelijk
is die raad de baas in de gemeente en dat vergeet men nog
wel eens. Maar diezelfde raad is ook een vluchtig iets: er
gaan mensen in en uit, de politiek verschiet van kleur en
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er komen ook andere belangen. Het is niet een gefundeerd
iets waarop je, alleen, de rechtstaat kunt baseren. De burgemeester moet toetsen of hetgeen er in de raad gebeurt ook
volgens de beginselen van de rechtstaat verloopt.
De burgemeester moet ook op lange termijn kunnen
spiegelen. Er kunnen beslissingen genomen worden die
op korte termijn wel constructief en nuttig lijken, maar
wat doet dat dan voor de lange termijn, met de stad, met
de burgers. Het spiegelen is een belangrijke taak van de
burgemeester.
Ten derde heeft de burgemeester de portefeuille openbare
orde en veiligheid, wat ook wel de “zwaardmacht” genoemd
wordt (de mogelijkheid van de overheid bindende beslissingen
eventueel met geweld af te dwingen –red.)
Het is heel goed dat je die macht niet in de handen legt
van een politiek iemand want dan zou ze gebruikt kunnen
worden vanuit politieke drijfveren wat tot grote onrechtvaardigheid zou kunnen leiden.
De burgemeester staat boven de partijen, spiegelt op
korte en lange termijn volgens de beginselen van de
rechtstaat, controleert of (bestuurs)maatregelen juridisch
kloppen en zorgt ervoor dat de zwaardmacht in neutrale
handen ligt”.
Dat is lokaal. Maar wat als de landelijke overheid haar regels oplegt,
zoals bijvoorbeeld de invoering van het nieuwe persoonsgebonden
budget en de puinhoop waar mee dat gepaard is gegaan en nog gaat?
“De ombudsman heeft aangegeven dat het een rotzooi is
geworden met de te snelle invoering van het pgb. Het gaat
gelukkig goed hier in Zuid-Limburg, maar de snelheid
waarmee het is gebeurd is niet zonder risico. De vraag
is of het allemaal gefundeerd genoeg was toen het werd
ingevoerd en ik heb daar nog zo mijn twijfels over in het
land. Iedereen heeft daar zorgen over. Zorgvuldigheid
gaat mijns inziens boven snelheid.
Als burgemeester kan ik daar niet zoveel aan doen. Waar het
op aan komt, is dat de gemeentelijke portefeuillehouder,
de betrokken wethouder, zo goed mogelijk gefaciliteerd
wordt om zijn werk te doen. Als burgemeester moet ik
er wel naar kijken of de wethouder in staat wordt gesteld
door zijn ambtenarenapparaat, in de lobby en in zijn
contacten. Om dan samen op te trekken en sterk te zijn in
die portefeuille”.
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Maastricht heeft overigens de meest kwetsbare groep,
1250 pgb-houders, niet overgedragen aan het Rijk.
Onder regie van de gemeente ontvangt deze groep gewoon
het pgb-budget en krijgt dan de zorg van enkele lokale
organisaties.
Wat veel mensen niet weten is dat u vrijwilligerswerk heeft gedaan
in Centraal Afrika.
Daar bent u, zegt u, oer-wetten tegen gekomen, alles was heel
primitief en u heeft er leren relativeren. Kunt u daar iets mee in uw
ambt als burgemeester?
(Mevrouw Penn gaat achterover zitten en haar ogen blikken,
nadenkend, naar boven)
“Direct in het ambt niet, nee. Het heeft me vooral gevormd
in mijn persoonlijke ontwikkeling en dat zie je dan wel
terug in de manier waarop je leeft en de manier waarop je
je werk doet, denk ik.
In die tijd kwam ik in Afrika aan als iemand die het goed
had. De mensen daar stonden weken in de rij voor zout,
suiker, benzine. Er was hongersnood, er was slechte
medische zorg. Basisbehoeften die bij ons (de burgemeester
knipt met haar vinger in de lucht) zo bevredigd worden, maar
daar niet.
Dat maakt dat je dingen gaat terug brengen tot de kern,
dat je dat leert. Waar gaat het nu eigenlijk om? Dat heeft
mij later als rechter enorm geholpen.
Als partijen bij een rechter komen of bij strafzaken, dan
liggen er stapels dossiers en evenveel advocatendossiers
op tafel, die allemaal doorgenomen moet worden.
Maar dan geldt weer de vraag: waar gaat het nu eigenlijk
om? Het analyseren van een probleem of een conflict is
het terug brengen tot de kern totdat er nog maar een
kristalhelder pareltje is. En daar gaat het om!
Het klinkt misschien een beetje wazig als ik dat zeg, maar
het is goed je te realiseren dat alles is terug te brengen tot
een eenvoudige kern. En dat is ook mijn opdracht. Dat
alles terug is te brengen tot een basis, heeft mij gevormd in
mijn werk en als persoon. Dat kan ik in het burgemeestersambt heel goed gebruiken.
Ik ga altijd voor een eenvoudig, helder standpunt dat ik
goed kan uitleggen. Daar kan de wereld het niet mee eens
zijn, dan kan de wereld zeggen ga jij maar weg, dat vind
ik dan goed. Maar het is mijn eigen opdracht en dat heeft
te maken met wat ik in Afrika geleerd heb...

Tot slot: ik wil u nergens aan houden, ik verwacht geen beloften,
maar wat zou u fijn vinden, om gerealiseerd te hebben als ik het
volgend jaar weer met u praat voor het Jaarboek Maastricht?
“Ik kijk dan even naar mijn portefeuille en dan neem ik de
criminaliteitscijfers. Ik hoop echt dat die verbeteren. Die
cijfers zijn niet vreselijk dramatisch, dat wil ik er meteen aan
toevoegen, maar het kan toch beter. Dat zou ik graag zien.
Maar ik zou ook wel willen dat de Maastrichtenaren zeggen:
” Goh, ze zei (de burgemeester-red.) dat Maastricht de
stad van het goede leven is en ik voel ook dat ik hier een
goed leven heb”.
Daar wil ik nog wel wat over zeggen als dat mag...
Maastricht wordt geassocieerd als de stad met het
bourgondische leven. Bij mijn installatie als burgemeester
heb ik gezegd dat ik vind dat we van dat beeld af moeten.
Bourgondisch roept een beeld op van champagne drinken,
hoge hakken en bontjassen. Neen, het moet gaan over het
goede leven.
Ja, we kunnen lekker koken en drinken, we kunnen hier
tegenwoordig mooie kleren maken maar het gaat om
iedereen in de stad; dat je denkt ik heb gewoon een goed
leven omdat het goed georganiseerd is in de stad, omdat
er aandacht is voor mijn problemen.
Het is natuurlijk ook goed leven omdat het hier mooi is,
de stad is fantastisch, de omgeving is fantastisch en er
wonen hier heel aardige mensen, de saamhorigheid is
goed, we hebben heel veel vrijwilligers.
Het zou mooi zijn als de burger over een jaar zegt:
“We hebben hier een goed leven”.
Het is natuurlijk ook wel een beetje dromen...
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“Laten we het niet meer hebben over het bourgondische,
maar over het goede leven in Maastricht”

John Ramaekers in gesprek met burgemeester Annemarie Penn-te Strake
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ER WI N G ERA RD U
Hoofdredacteur
Jaarboek Maastricht

MAASTRICHT HERBOUWT:
‘ER STAAN WEER HIJSKRANEN IN DE STAD’
De interviews over de grote Maastrichtse bouwprojecten
in het eerste deel van deze nieuwe editie van het jaarboek
spreken eigenlijk voor zich. Na jaren van relatieve stilte op
bouw- en ontwikkelgebied is 2015 ontegenzeggelijk het
jaar dat op bouwgebied zaken in beweging zijn gekomen.
‘Er staan weer hijskranen in de stad’ was een zin die in
veel van de afgenomen interviews gehoord werd. Maar
de nieuwe bouwfase in de stad is wezenlijk anders dan
die van pakweg tien jaar geleden. De projecten die nu tot
ontwikkeling komen zijn en voelen anders. Het zijn geen
grote omvangrijke en tot drie cijfers achter de komma
uitgewerkte plannen meer. De plannen zijn meer gefaseerd,
vaak kleiner van opzet, hebben meer ruimte voor tijdelijk
gebruik en experiment, kennen realiteitszin, hebben oog
voor het verleden en sluiten aan bij ambities en toekomstperspectieven van de stad. Dit jaarboek belicht een aantal
beeldbepalende projecten. Projecten die stuk voor stuk een
bijdrage leveren aan het nieuwe hoofdstuk van Maastricht
dat geschreven wordt.
Maastricht herbezint
Toen de crisis in 2008/2009 zijn intrede deed, leidde dit
tot een stilval in de bouwsector en gebiedsontwikkeling.
De oorspronkelijke plannen bij grote gebiedsontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld het Belvédèreproject, verdwenen naar
de prullenbak. De crisis leidde tot een gedwongen periode
van reflectie en herbezinning over de wijze waarop de

ontwikkeling van de stad in ruimtelijke zin een vervolg
moest krijgen. Dat heeft er toe geleid dat de afgelopen jaren
afscheid is genomen van het verleden en oude plannen van
tafel zijn. Dat heeft flink pijn gedaan. Er is fors gesaneerd
en flinke verliezen zijn genomen. Daarna zijn duidelijk
keuzes gemaakt. Zo zijn speerpunten in de stad benoemd:
waar wordt nog wel en waar wordt niet meer ontwikkeld.
Er is duidelijk gemaakt hoeveel woningen nog mogen
worden gebouwd, en voor welke doelgroepen. Er is gekozen
om belangrijke infrastructurele ingrepen te doen, die een
voorwaarde zijn voor een succesvolle toekomst voor de
stad. Dat alles heeft geleid tot nieuw elan en nieuw geloof.
En dat zien we nu terug in de stad. In die zin mogen we de
crisis dus dankbaar zijn.
Maastricht herbestemt
Een belangrijk onderdeel van de herbezinning is ook dat
we niet langer kiezen om alles nieuw te bouwen. Steeds
meer bestaande gebouwen en gebieden in de stad krijgen
een nieuwe functie. Zo krijgen de Dominicanenkerk
(boekhandel) en het Kruisherencomplex (hotel) de komende
jaren gezelschap van het Eiffelgebouw (wonen, werken,
studenten, horeca), de Timmerfabriek (popmuziek), het
Ketelhuis (Lumière Cinema), de oude brandweerkazerne
(kantoor en horeca), de Tapijnkazerne (universiteit, park,
horeca, cultuur), Klevarie (zorg), het oude Sphinx hoofdkantoor (universiteit), oude fabrieksgebouwen van Radium
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en Vredestein (creatieve ondernemers en cultuur). En
deze opsomming is zeker niet compleet. Bouwbedrijven
moeten zich naast nieuwbouw dus ook gaan specialiseren
in herbestemming. Herbouwen met respect voor het
verleden dus.
Maastricht herstelt
Wat verder opvalt aan de bouwactiviteiten in de stad is
dat lang niet alle hijskranen werken aan gebouwen.
Er zijn ook forse ingrepen in infrastructuur (A2-project
en verlegging Noorderbrugtracé) en in het groen en de
openbare ruimte. Ingrepen die, zoals gezegd, er voor
zorgen dat Maastricht ook in de toekomst bereikbaar
blijft. Maar het is meer dan dat. Ze zorgen ook voor
leefbaarheid en dat oude situaties hersteld worden.
Zo verdwijnt eind 2016 door de ondertunneling van de
A2 de grote snelwegbarrière die dwars door Maastricht
loopt en worden wijken en buurten in Maastricht-Oost
opnieuw met elkaar verbonden. Door de verlegging van
het Noorderbrugtracé worden de Lage Fronten in ere
hersteld en straks opnieuw verbonden met de Hoge Fronten
en krijgen we direct aan de noordkant op loopafstand van
de binnenstad een nieuw groot stadspark.
Maastricht herontdekt
Alle ontwikkelingen in de stad leiden er ook toe dat
gebieden worden toegevoegd aan de openbare ruimte van
de stad. Gebieden die door de Maastrichtenaar herontdekt
(gaan) worden. Het mooiste voorbeeld van het afgelopen
jaar is natuurlijk het verdwijnen van de hekken rond de
Tapijnkazerne. Door de combinatie met de opening van
Brasserie Tapijn, het Werkgebouw en gebouw M
(cultuurpodium) is het gebied direct volop in gebruik
genomen en bezocht door vele Maastrichtenaren en
toeristen. De komende jaren gaat hetzelfde gebeuren in
het Sphinxkwartier. Dat was lang een vergeten en ondergewaardeerde hoek in de stad. Maar met de komst van
Lumière Cinema, de uitbreiding van de Muziekgieterij, de
Pathé bioscoop, de opwaardering van het Bassin en nieuwe
functies in en rond het Eiffelgebouw, gaat Maastricht deze
wijk vol industrieel erfgoed herontdekken. Maar ook de
ontwikkeling van de vakantiewoningen op de Dousberg
en de aanleg van de nieuwe trap naar de ENCI-groeve zijn
voorbeelden van ontwikkelingen die gaan zorgen voor
hernieuwde kennismakingen met deze gebieden.
Maastricht hernieuwt
Maastricht heeft de laatste decennia grote veranderingen
ondergaan. De komst van de universiteit heeft hier een
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belangrijke rol in gespeeld. Zij zorgt er voor een belangrijk
deel voor dat Maastricht nog groeit, dat we als stad een grote
populatie jongeren kennen en dat we internationaliseren.
Veel ontwikkelingen die we nu in de stad zien spelen hier
op in. Denk aan het creëren van voldoende studentenhuisvesting (Eiffel en Carré) en het realiseren van creatieve
en culturele voorzieningen, die er voor moeten zorgen dat
Maastricht ook een aantrekkelijke plek is om te blijven
wonen na de studie. Aan de zuidkant van de stad zien
we de invloed van de universiteit duidelijk terug rond
het ziekenhuis en de Health Campus. Ook daar vinden
nu volop bouwactiviteiten plaats. Het markeert als geen
ander de overgang naar de kenniseconomie die nu in de
stad plaatsvindt.
Kortom: Maastricht herbouwt, herbezint, herbestemt,
herstelt, herontdekt en hernieuwt! U komt het allemaal
tegen in dit jaarboek.
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JO CO EN EN

MAAS TRI C H T G A A T TRA A G
IN EE N S N ELLE W ERELD
Ik werd gevraagd een column te schrijven met de titel
Maastricht Herbouwt. Ik mag me als architect en stedenbouwkundige beslist niet beklagen over de stempel die
ik vanaf de jaren tachtig op deze stad mocht drukken. Er
werd destijds veel gebouwd. En waarschijnlijk was de
door u voorgestelde titel in die jaren meer van toepassing
geweest dan vandaag.
In mijn diverse projecten in Maastricht, maar ook daarbuiten, heb ik altijd gepoogd de sociaal-culturele context
te laten versmelten met een nieuw te realiseren plan.
Architectuur en stedenbouw betreffen in mijn opvatting:
de kunst van het versmelten. Een nieuw gebouw hoort
samen met zijn omgeving idealiter een sociaal-cultureel
ensemble te vormen.
In mijn versmeltingsvisie worden zowel de sporen van
het rijke verleden intelligent geassimileerd als gebruik
gemaakt van het toevallig gevondene en het bestaande.
Hierdoor wordt het werk in een prikkelende nieuwe
context geplaatst.
Maastricht mag zich gelukkig prijzen en ingebed weten
in een sterke traditie van begaafde voorgangers op dit
front. Wat te denken van Victor de Stuers en directeur Van
der Venne? Of van visionaire architecten als Boosten of
Dingemans die allerminst bang waren om van Maastricht
een moderne vooruitstrevende stad te maken. Echter

altijd mét dat rijke verleden in hun achterhoofd. Laten we
vooral niet vergeten dat bijvoorbeeld iemand als Victor de
Stuers – een Maastrichtenaar - met zijn lef, visie en attitude
de nationale bühne betrad en zodoende het “Hollandse”
architectonische en stedenbouwkundige gezicht indringend
veranderde.
Ik constateer heden ten dage een tè gereserveerde terughoudendheid die weliswaar past bij de streekgebonden
bescheidenheid, maar niet bij het vooruitstrevende
historisch, culturele klimaat van deze bijzondere stad.
Laat ons niet uit het oog verliezen dat Maastricht in de
voorbije jaren niet zomaar haar Europese bekendheid,
aantrekkingskracht en zelfvertrouwen veroverde: daar is
bewust op ingezet en hard aan gewerkt.
Na de ongelukkige teloorgang van de oude industrieën
heeft de komst van het academisch ziekenhuis, universiteit
en internationale instituten evenals de internationaal
vermaarde kunstbeurs TEFAF nieuwe activiteiten,
werkgelegenheid, welvaart en internationale aandacht
gebracht. Dientengevolge is deze stad in de loop der jaren
wel enigszins uit haar folkloristisch en provincialistisch
aandoende context bevrijd.
We mogen ons dan ook gelukkig prijzen met de vele
klaarliggende plannen voor infrastructurele en
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structuurversterkende impulsen. Er zijn toekomstgerichte
projecten voor culturele- en kenniswerkgelegenheid zoals
Iarts en Tapijnkazerne. Of voor infrastructuur zoals de A2
tunnel, groene loper, en snelle internationale spoorverbindingen. Allemaal nieuwe beloftes die ook nu weer om
visionaire stadsontwerpen vragen. Een nieuwe tijd vraagt
een nieuw ontwerp.
De stad van de toekomst is niet meer de stad van twintig
jaar geleden. De digitale stad heeft haar intrede gedaan.
Tijd en ruimte zijn relatief geworden. De wereld ligt op
één muisklik verwijderd voor onze voeten. Het wordt
hoog tijd voor een nieuw verhaal. We leven in fluïde tijden.
Dat vergt een andere stad en een andere, innovatieve
architectuur en stedenbouw.
De tijd lijkt op dit front echter enigszins stil te staan:
ontwikkelingen verbleken al te vaak in het Vrijthoviaans
feestgedruis, strenge handhaving en modieuze tv-programma’s met een hoofdrol voor sjíek of sjoen.
Daarentegen staat een jonge generatie ongeduldig in de
startblokken te trappelen en dringt gretig aan op expansie
en meer ambitie. Dit is een dynamische generatie die met
actuele stoutmoedigheid, praktische vindingrijkheid en
mondiale betrokkenheid haar toekomst óók hier in
Maastricht met open vizier tegemoet wil kunnen zien.

13

Maastricht Herbouwt eind jaren tachtig. Presentatie van het Ceramique-project:
v.l.n.r. Smeets, Wevers, Coenen en Regenboog
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LOOIERSHOF
“LOOIERSHOF IS MISSCHIEN WEL
HET LAATSTE
GROTE WONINGBOUW PROJECT
IN OUD-MAASTRICHT”
Wie? Ruud Jacobs, directeur Focus
Wat? Realisatie woningproject op terrein voormalige
Vermicellifabriek, Looiersgracht

In een kleine bureauruimte in de fabriek beaamt projectontwikkelaar
en directeur van de Focusorganisatie Ruud Jacobs dat hij zelf op het
idee van Looiershof is gekomen.

De Vermicellifabriek. Voor veel Maastrichtenaren een begrip,
maar ook voor veel inwoners een volkomen onbekend stuk
terrein met vervallen gebouwen, midden in de stad, het
Jekerkwartier.

“Even iets vooraf. In mijn vorige functie bij Ballast Nedam
ben ik betrokken geweest bij de aanbesteding van de
A2-tunnel en daarbij kwam de vraag aan de orde wat
we op het tunneldek zouden gaan doen. Het was best
ingewikkeld, want het was een onderdeel van de totale
aanbestedingsprocedure.

De komende twee jaar wordt hier een woningproject
gerealiseerd bestaande uit 38 nieuwbouwwoningen met
ondergrondse parkeergelegenheid.
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Op een zonnige morgen wandelden mijn vrouw en ik
door Maastricht en kwamen uit bij de Grote Looiersstraat.
Ik vond het een fantastisch mooie straat met Franse uitstraling. Uiteindelijk is deze straat de inspiratie geweest
voor het ontwikkelingsgebied op de tunnel en zo is ‘de
Groene Loper’ ontstaan.
In de Looiersstraat stond een groene poort open en uit
nieuwsgierigheid zijn we daar naar binnen gelopen. De
gribus die ik daar zag stuitte me tegen de borst en meteen
begon het ontwikkelbloed in mij te borrelen. Ik dacht, als
ik ooit nog eens iets zelfstandig wil gaan doen, dan moet
het dit gebied worden.
Na vijftien jaar ben ik gestopt bij Ballast Nedam, heb een
sabbatical jaar genomen, vervolgens met een paar collega’s
Focus International opgericht en daarin ben ik met project
Looiershof begonnen. Na stevig onderhandelen met de
erven Bauduin hadden we een deal en zijn we drie jaar
geleden concreet begonnen”.
Maar is hier nog niets te zien...
“Het ontwikkelen zelf, de onderhandelingen met de
gemeente met haar (terechte) eisen en besprekingen met
omwonenden, die we actief bij de plannen betrokken
hebben, kosten tijd. In oktober van dit jaar hopen we de
vergunningen rond te hebben en vanaf november kan er
met de sloop begonnen worden.
Eerst moet er een twee-laagse parkeergarage aangelegd
worden ter grootte van ongeveer 60 procent van het Vrijthof.
Dat wordt best een uitdaging, zo vlak langs de Jeker.
Op het dek komen dan 38 woningen, stadsvilla’s en
appartementen van 100 tot 200 m2 met allemaal een
eigen tuintje, balkon of dakterras.
De bouwstijlen grijpen terug naar het verleden, naar de
statige stadsvilla’s uit de oude binnenstad met hardstenen
voorgevels, luiken en hoge ramen met als contrast industriële architectuur: de oude industriële gebouwen komen
ook terug. Dat geldt met name voor de appartementen:
veel glas, grote ramen, zware liggers en balken. Op de
website zijn voorbeelden te zien.
Twee monumenten blijven bestaan, het zogenaamde armenhuisje en de schoorsteen van de vermicellifabriek. De
rest wordt allemaal gesloopt”.
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Zijn de woningen levensbestendig?
“Ik denk dat je het hier tot je laatste snik kunt uithouden.
Je rijdt de garage in en dan met de lift naar je eigen woning.
Het wordt, denk ik, het laatste nieuwbouwproject in
oud-Maastricht wat betreft de combinatie binnenstad,
buitenvoorzieningen, nieuwbouw, parkeren op eigen
terrein en alle faciliteiten. Wat er dan nog overblijft is
allemaal rijksmonument.
Wanneer het project is afgerond, is het gebied semiopenbaar
terrein. Overdag toegankelijk voor iedereen, ’s nachts
wordt het afgesloten. Midden 2017 moet alles klaar zijn”.
Welk ander bouwproject of bouwprojecten vindt u interessant in
Maastricht?
“De A2, want daar ben ik nog altijd zijdelings bij betrokken
en ik geef er excursies. Daarnaast ben ik benieuwd wat er
met het Sphinxterrein gaat gebeuren. De eerste aanzetten
zijn daar gedaan maar er liggen nog grote uitdagingen.
Wanneer deze projecten zijn afgerond zal er niet veel
meer gaan gebeuren. Er is een bouwstop in Zuid-Limburg.
Echt nieuwe grote ontwikkelingen, buiten de al lopende
projecten, kunnen we wel vergeten”.
Alleen door de krimp?
“Er kan wel krimp zijn in Limburg, maar niet in Maastricht.
Het azM en de universiteit breiden uit, er zullen studentenwoningen bij moeten komen, de campuswereld groei...
Dat trekt allemaal mensen aan met een bepaald salarisniveau
die ergens willen wonen.
Het project Looiershof is voor mij geslaagd als de woningen
verkocht zijn en vooral als de bewoners dan aangeven dat
het er fijn wonen is. Op dit moment heb ik persoonlijk
contact met alle gegadigden en dat zal zo blijven.
En, zelf ga ik er ook wonen!”
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TAPIJNKAZERNE
“TAPIJN WORDT EEN STUKJE
MAASTRICHT DAT RUIMTE BIEDT
VOOR ONTMOETING TUSSEN
UNIVERSITEIT EN STAD”
Wie? Rene Verspeek, projectleider
Tapijn, Universiteit Maastricht en
Tima van der Linden, procesmanager
Tapijn, gemeente Maastricht
Wat? Herinrichting Tapijnkazerne

Vanaf 1967 deed de kazerne dienst als
onderkomen voor de verbindingseenheden van de AFCENT. In oktober 2010
verlieten de laatste NAVO-militairen de
kazerne.

De Tapijnkazerne ligt aan de zuidzijde
van het Maastrichtse stadscentrum
tussen de wijken Jekerkwartier en
Jekerdal. Het terrein wordt in tweeën
gedeeld door de Prins Bisschopsingel.
Op het noordelijk deel, grenzend aan
het stadspark , staan de voormalige
kazernegebouwen, op het zuidelijk
deel, grenzend aan het Jekerpark,
liggen de sportterreinen.

Op 1 oktober 2013 droeg de Nederlandse
staat het kazerneterrein over aan de
gemeente Maastricht, die vervolgens
de gebouwen overdroeg aan de
provincie Limburg en de Universiteit
Maastricht. Het sportterrein is nog
eigendom van het Rijk.
Binnen de universiteit was ten tijde
van de aankoop nog niet bekend
welke functies zij op het terrein wilde

gaan onderbrengen en binnen welke
termijn dat zou plaatsvinden.
Het interview vindt plaats in brasserie
Tapijn op het inmiddels voor iedereen
toegankelijke kazerneterrein.
Tima van der Linden
“We hadden natuurlijk nog jaren
kunnen wachten totdat alle plannen
van universiteit en gemeente afgerond
waren. Maar we hebben bewust gekozen om het terrein zo snel mogelijk
openbaar toegankelijk te maken,
zodat mensen het terrein op kunnen
en er al dingen kunnen gebeuren.
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Sommige gebouwen hebben tijdelijke
functies gekregen; zo is er loods W,
waar het Werkgebouw is gevestigd
voor vak- en ambachtsmensen en gebouw M, waar Tout Maastricht zit voor
de amateurkunsten. Er is een tijdelijke
moestuin en drie gebouwen waar de
universiteit nu al gebruik van maakt en
de brasserie, waar we nu zitten.”
Rene Verspeek
“Dit is wel de meest dynamische plek
en vanaf het eerste moment hebben
we gezegd dat horeca het best en
snelst zorgt voor dynamiek op het
terrein en om zo een koppeling te
krijgen tussen universiteitsmensen,
studenten en mensen uit de stad”.
Het is toch ook een van de doelen van de
universiteit om korter bij de inwoners van
Maastricht te komen staan...
Rene Verspeek
“Ja, maar hoe doe je dat? Tot nu toe
blijkt het in de praktijk best moeilijk
om die brug te slaan, de horeca in
combinatie met onderwijs en publieksfuncties op dit terrein draagt er hopelijk
aan bij”.
Tima van der Linden
“Studenten zoeken hier een studieplek,
eten op het terras een boterhammetje
en inwoners en bezoekers van
Maastricht komen hier voorbij of
gaan ook naar de brasserie”.
Wat zijn de fases in het project?
Tima van der Linden
“Tot 2017 is het gebied beschikbaar
voor tijdelijke functies, zoals gebouw
M en het werkgebouw en kan de
openbare ruimte gebruikt worden
voor allerlei activiteiten. Vanaf 2017
zal dat niet plotseling ophouden,
maar dan gaan we steeds meer toe
naar een definitieve invulling van de

gebouwen met onderwijsfuncties. In
het park willen we dat er ruimte blijft
voor allerlei activiteiten, maar niet
grootschalig als evenementenlocatie”.
Rene Verspeek
“Als universiteit krijgen we drie
clusters van gebouwen. Als eerste de
kleinschalige bestaande panden aan
de Jeker die nu al in gebruik zijn,
daarnaast een cluster rondom het
Poortgebouw waar twee bestaande
gebouwen gecombineerd worden met
een groot nieuwbouwvolume en ten
derde de oorspronkelijke legeringsgebouwen, het carrécluster met een
beperkte nieuwbouw.
Met name de nieuwbouw krijgt een
moderne jas met bibliotheekvoorzieningen in combinatie met horeca en
een multifunctionele collegezaal. De
deuren kunnen dan ook meer open.
Vanuit de School of Business and
Economics komt er een Center for
entrepreneurship en diverse onderwijsruimtes. Vanuit de aard van de
studie worden hier al meer contacten
gelegd met de maatschappij en het
bedrijfsleven. Studenten kunnen
hier ook kleine bedrijfjes beginnen”.
Tima van der Linden
“De openbare ruimte wordt helemaal
park, voor iedereen die daar verblijven
wil. Een groot deel van het verharde
dek wordt groen en je zult er lekker
kunnen rondlopen en recreëren.
Er zal geen enkel hek meer zijn,
behalve het monumentale hek langs
de Bisschopsingel.
Het sportterrein aan de overkant
maakt geen deel uit van het project.
Dat is nog steeds eigendom van de
overheid. Wij houden ons alleen
bezig met het kazerneterrein.
Wat we wel willen, is dat er een
ondergrondse voet- en fietsverbinding
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komt, een grotere tunnel dan die er nu
ligt onder de Prins Bisschopsingel,
zodat je vanuit het Jekerdal, via
Tapijn en stadspark een doorlopende
verbinding krijgt tot aan de Maas.
Ook het dierenpark zou een meer
open karakter moeten krijgen, zodat
het ook educatief wordt in combinatie
met de moestuin die er nu al is”.
Waarom is het Tapijnproject belangrijk
voor het thema “Maastricht herbouwt”?
Jullie hebben het vooral over omgevingsaspecten...?
Rene Verspeek
“Het is natuurlijk heel bijzonder dat
een afgesloten gebied, midden in
de stad, haar poorten opent en echt
onderdeel van de stad wordt. Het was
een enclave waar niemand in kon en je
alleen maar door gaas en prikkeldraad
kon gluren om er een glimp van op te
vangen.
Er worden enkele rijks- en gemeentelijke monumenten opengesteld,
verrijkt met nieuwbouw. Het is wel
degelijk het herbouwen en herontdekken van een stukje stad”.
Draagt het geheel ook een beetje het idee
van een campus?
Tima van der Linden
“Neen, niet echt. Bij een campus
denk je meer aan een gesloten geheel.
Het enige dat aansluit bij de campusgedachte is dat er meerdere gebouwen
van de universiteit geclusterd zijn,
maar het gebied blijft helemaal open.
Er komen ook geen woonfuncties
voor studenten”.
Wat zijn de grootste uitdagingen in het
project?
Tima van der Linden
“Er zijn heel veel mensen met beelden
over hoe het gebied er uit moet gaan
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zien nu “de stad het terug heeft
gekregen”. In 2014 hebben diverse
bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden om deze ideeën te inventariseren. Dat loopt van een idyllisch,
rustig park waar niks gebeurt en je
alleen vogeltjes hoort fluiten tot aan
veel dynamiek, veel muziek en kleine
evenementen. We proberen daar een
beetje rekening mee te houden,
wetende dat je het nooit iedereen naar
zijn zin kunt maken.
Zo hebben we contact met Vrienden
van de Binnenstad, de werkgroep
Tapijn, maar ook de fietsersbond die
dit gebied ziet als ontbrekende schakel
in het fietsnetwerk”.
Rene Verspeek
“We wilden eerst een heel flexibel
bestemmingsplan maken, omdat
er nog veel onzekerheden waren
over de toekomstige inrichting. We
merkten dat omwonenden daar
niet erg gelukkig mee waren omdat
ze dan onvoldoende wisten waar ze
aan toe waren. Alles op het terrein is
nu echter in een stroomversnelling
geraakt, mede door de vroege openstelling. Nu maken we eigenlijk een
minder flexibel bestemmingsplan
dat primair alle toekomstige functies
herbergt, maar daarnaast voor de
toekomst nog wel mogelijkheden tot
aanpassing biedt.
Op dit moment loopt de aanbesteding
voor de architecten en dat moet eind
dit jaar afgerond zijn en dan hebben
we ook het ontwerp voor het gebied”.
Wanneer is het project voor jullie geslaagd?
“Eigenlijk hebben we dat al gezegd.
Als dit een open park wordt waar
levendigheid en dynamiek is en waar
universiteit en inwoners van Maastricht
elkaar kunnen ontmoeten en beter
kunnen leren kennen”.

Luchtfoto Tapijn
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RENOVATIE
ZORGCENTRUM
CAMPAGNE
“TOEKOMSTIGE
BEWONERS EEN
FIJNE OUDE DAG
BEZORGEN”

Wie? Raymond Vaessen, directeur Van Wijnen Sittard B.V.
Wat? Verbouwing Zorgcentrum Campagne, onderdeel
van Mosae Zorggroep
Kunt u een korte beschrijving geven van het project?
“Het huidige zorgcentrum Campagne in de gelijknamige
wijk, is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Om ook de komende jaren plaats te kunnen
blijven bieden aan (de grote groei van) ouderen met regieverlies, wordt het daarom gemoderniseerd. Een gedeelte
van de bestaande bouw wordt gesloopt en er komt een
woon-, zorg- en welzijnslocatie voor ouderen met dementie.
Architectenbureau Architecten aan de Maas is verantwoordelijk voor het ontwerp waarin veel rekening is gehouden
met het omliggende park. De hoogbouw blijft beperkt tot
maximaal drie verdiepingen. De bewoners hebben straks
volop de mogelijkheid naar buiten te kunnen in een speciaal
aangelegde binnentuin. De kamers worden voorzien van
alle domotica en er zijn gezamenlijke ruimtes. Kortom,
er wordt volledig ingespeeld op de huidige behoeften en
woonwensen in de zorg.”
Wat is de status van het project, verloopt het volgens plan?
“We bevinden ons nu in het vergunningstraject. Dit zal
ongeveer lopen tot maart 2016. Daarna gaan we direct van

start. We verwachten een jaar te bouwen en hopen dat de
eerste bewoners in maart 2017 hun intrek kunnen nemen.”
De titel van het jaarboek luidt ‘Maastricht herbouwt!’, op welke
wijze past dit project daarin?
“Dit project past heel goed binnen het thema Maastricht
herbouwt. Het legt namelijk geen beslag op nieuwe gebieden
en betreft herontwikkeling binnen de contouren van de stad.
Er ontstaat geen leegstand en een huisvestingsvraagstuk
wordt direct aangepakt.”
Wat zijn de grootste uitdagingen in de ontwikkeling van dit project?
“De werkzaamheden zullen plaatsvinden terwijl een groot
deel van de bewoners nog steeds op het terrein woonachtig
is. We zullen de overlast zoveel mogelijk moeten beperken.
Onze ervaring bij dit soort projecten in de zorg is overigens dat bewoners vaak juist genieten van de dynamiek en
het feit dat ze van dichtbij kunnen zien hoe de nieuwbouw
herrijst.”
Wanneer bent u tevreden en is dit project voor u geslaagd?
“Als het volgens planning verloopt, als de opdrachtgever
tevreden is en als we kunnen bijdragen aan een mooie
oude dag voor de toekomstige bewoners.”
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GEBIEDSONTWIKKELING A2
“OP NAAR DE TWEEDE FASE”
Wie? Louis Prompers, projectdirecteur A2 Maastricht
en Rob de Jong, projectdirecteur vastgoed Avenue 2
Wat? Realisatie tunnel A2 en gebiedsontwikkeling
‘De Groene Loper’
Kunt u iets meer vertellen over het project?
“Het A2 project, zoals het in de volksmond veelal genoemd
wordt, omvat de realisatie van een gestapelde tunnel
onder het gedeelte van de A2 dat door Maastricht loopt
met daar bovenop een groenstrook die ruimte biedt voor
wonen, werken en recreatie.”
Wat is de status van het project, verloopt het volgens plan?
“In onze projectbeschrijving hebben we het over drie
fases. De eerste fase is die van de bouw van de tunnel, ook
wel de ‘majeure’ infrastructuur. Vervolgens de tweede
fase die in het teken staat van transitiemanagement,
waarbij gestart wordt met gebiedsontwikkeling bovenop
de tunnel en gezocht wordt naar tijdelijke functies om het
gebied alvast levendig te maken. Als laatste volgt de fase
met definitieve gebiedsinvulling. In 2011 is gestart met de
uitvoer en eind 2016 moet de tunnel gereed zijn. Daarna
kan gestart worden met de tweede fase. Naar verwachting
zal er dan nog zo’n tien jaar nodig zijn om, passend bij de
markt van Maastricht, woningen te realiseren, te verhuren
en verkopen.”
De titel van het Jaarboek luidt ‘Maastricht herbouwt!’, op welke
wijze past dit project daar in?
“Na de trots die er veelal heerst onder Maastrichtenaren over
het tunnel project, worden de plannen voor de gebiedsontwikkeling bovenop de tunnel nu ook steeds meer ontdekt.
En niet alleen binnen de stadsgrenzen, maar ook door de
grote beleggers en de vastgoedwereld buiten de stad én
provincie. We merken dat er veel interesse is in dit gebied.
Dat is vrij uitzonderlijk, want er wordt vaak niet verder
gekeken dan de Randstad.”

Waarom mag dit project beslist niet ontbreken in deze uitgave van
het jaarboek?
“De ondertunneling van de A2 is momenteel een van de,
zo niet hét, sleutelproject van Maastricht. Uniek aan dit
project is dat er niet alleen gekeken is naar bereikbaarheid,
maar ook naar het ‘helen’ van de stad. De wijze waarop
grootse infrastructuur gecombineerd wordt met herinrichting van de openbare ruimte en vastgoedontwikkeling,
wordt als voorbeeld gezien in Nederland. Daarnaast is de
wijze van samenwerking tussen alle betrokkenen ook erg
bijzonder. ‘Best for Project’ geldt als een belangrijke basis in
plaats van alleen naar contracten en afspraken te verwijzen.
We zitten bijna dagelijks met elkaar aan tafel om dilemma’s
en problemen ook direct samen constructief op te lossen.
Dat heeft er tot dusver toe geleid dat we het op deze manier
heel beheersbaar kunnen uitvoeren.”
Welk hoogste of hoogtepunt bereikte dit project in het afgelopen jaar?
“Dat zijn er meerdere. Eind 2014 is de ruwbouw van
de tunnel afgerond en is gestart met het binnenwerk.
Daarnaast is een groot deel van het ontknopen van de
A2 en A79 via een nieuwe afslag naar de Beatrixhaven
gerealiseerd. In het kader van gebiedsontwikkeling
hebben we in het afgelopen jaar diverse ‘co-design’ sessies
gehad om het DNA van het gebied te ontdekken en te
kijken naar tijdelijke functies die daar kunnen komen.
En dan was er de ‘dag van de bouw’. Ook dat was een
hoogtepunt met meer dan tienduizend belangstellenden
die door de tunnel liepen. Daarmee was het, het meest
bezochte project en de perfecte plek en het moment om
de campagne ‘Mijn Groene Loper’ te lanceren op weg naar
de volgende fase.”
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KLEVARIE
“WE HEBBEN AFSCHEID
GENOMEN VAN DE
GROOTSCHALIGHEID.
WE WILLEN TERUG NAAR
DE MENSELIJKE MAAT”

Wie? Rob Sprokel, manager vastgoedontwikkeling Envida
en Jan Maarten Nuijens, Raad van Bestuur Envida
Wat? Bouw nieuwe verpleeghuis Larisa
Het terrein van Klevarie heeft een uitzonderlijke
ontwikkeling gekend. In het gebied heeft nooit een
verstedelijking plaats gehad en de geschiedenis van
het terrein is in hoofdzaak bepaald door militaire en
religieuze bestemmingen.
Na jaren als ziekenhuis te hebben gefungeerd (Gasthuis
Calvariënberg) en als in 1950 het nieuwe ziekenhuis
St. Annadal in gebruik wordt genomen, verschuift de zorg
op het Klevarieterrein naar verpleging en bejaardenzorg.
Maar gebouwen en inrichting voldoen bij lange na niet
meer aan de eisen van deze tijd.
Het nieuwe verpleeghuis en het Elisabethhuis (hoofdkantoor)
blijven eigendom van Envida. Het overige deel wordt deels
verkocht en deels als openbaar gebied aan de gemeente
Maastricht geleverd.
Van Wijnen heeft met Architectenbureau Humblé Martens
een concept ontwikkeld waarbij er binnen de bestemmingsgrenzen een gevarieerd aanbod ontstaat van ruime luxe
stadswoningen, stadsappartementen en de herontwikkeling
van de Polvertoren naar appartementen. Het totale
programma wordt gefaseerd gerealiseerd en omvat naar
verwachting 150 woningen in zowel de koop- als huursector.

Rob Sprokel
“Verpleeghuis Klevarie is in 1974 gebouwd voor zo’n
vierhonderd cliënten. Daarvoor was het terrein bebouwd
met ziekenhuis- en verpleegpaviljoens van het Gasthuis
Calvariënberg. Dit was het derde ziekenhuis van Maastricht
en eigenlijk de voorloper van St. Annadal.
Het “nieuwe Klevarie” werd in 1974 gebouwd volgens de
toen geldende normen: vierhonderd bedden op een plek,
kamers met vier en zes bedden maar nu, veertig jaar
later, niet meer van deze tijd.
Daarnaast kwamen er mensen uit de hele regio hier naar
toe om verpleegd te worden en Klevarie werd dan ook vaak
geassocieerd met het “eindstation”, een beladen begrip.
Het bestuur heeft rond 2004, bij de heroverwegingen voor
Klevarie, gekozen voor een spreidingsbeleid in de regio
en zo is er sindsdien op tien locaties nieuwbouw voor
zevenhonderd plaatsen gerealiseerd of verpleeghuizen aan
de huidige normen aangepast, zoals Meerssen, Heugemerveld
en het verst afgelegen, Klein Gulpen.
Het Klevarieterrein, ongeveer 5 hectare groot, is eigendom
van Envida maar we hebben dat hele gebied na realisatie van
het spreidingsbeleid niet meer nodig en dan komt de vraag:
wat ga je er dan mee doen? Een alternatieve aanwending
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voor het oude Klevarie is geen optie; daarbij is het terrein
een binnenstedelijk, openbaar gebied van grote waarde.
Wanneer we hier voor een groot deel weg gaan, willen
we het terrein in goede orde achterlaten. Dat waren de
gedachten in 2004. Maar in 2008 kwam daar de crisis
overheen. Daarmee zijn veel zaken onzekerder geworden.
Stedenbouwkundige Fred Humblé heeft een ontwerp
gemaakt dat uiteindelijk is omgezet in een bestemmingsplan. In het plan staat dat wij hier nog een verpleeghuis
bouwen met de naam “Larisa” dat plaats gaat bieden aan
negentig bewoners en voor de rest komt er woningbouw.
Voor de woningbouw zijn we op zoek gegaan naar een
ontwikkelaar; dat was een hele uitdaging want er waren
niet zoveel partijen. Uiteindelijk hebben we, na een
zorgvuldige aanbesteding, met een ontwikkelaar een
samenwerkingsovereenkomst kunnen sluiten. Hij gaat
kijken wat hij kan bouwen en vermarkten. Het is ons
terrein, we willen er iets mee of iemand de kans geven er
iets mee te doen, maar het mag nooit ons risico worden, er
mag geen geld uit de zorg aan besteed worden.
We gaan dus het terrein waar we al driehonderd jaar zitten
achter ons laten maar krijgen een nieuw modern verpleeghuis en houden het bestuursgebouw, de hoofdingang van
het voormalige gasthuis Calvariënberg.
Hoe staat Klevarie in het thema Maastricht herbouwt?
Jan Maarten Nuijens
“Dit is een A-locatie, een gebied met een rijke historie. We
willen de zorghistorie in stand houden met Larisa. Het
prachtige gebouw waar we nu in zitten, Calvariënberg,
heeft weer de functie gekregen, zorg georiënteerd, waar
het ook ooit voor gebouwd is.
Het is een mooi project waarin we een stukje Maastricht
weer herbouwen, maar met nadrukkelijk respect voor wat
in het verleden is beoogd.
Er is in het beeldkwaliteitsplan gebruik gemaakt van
zichtlijnen naar Sint Jan en Servaas, het park met het
standbeeld van d’Artagnan wordt vanaf de Jeker helemaal
tot hier doorgetrokken. Het project beslaat 50% bebouwing
en 50% groen. Commercieel gezien zou je op dit terrein zo
veel mogelijk woningen willen realiseren, maar hier is
veel liefde en energie in gestoken om er iets moois van te
maken, zonder daarmee de directe leefomgeving en andere
projecten tekort te willen doen”.
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Rob Sprokel
“Er zijn twee bijzondere momenten in dit project. Het
starten van de bouw van Larisa, waarvan we hopen dat dit
in december klaar zal zijn en de bewoners kunnen gaan
verhuizen. Een tweede punt ligt in de nabije toekomst als de
sloop van de Klevariegebouwen gaat beginnen. Het is toch
meer dan veertig jaar een begrip geweest in Maastricht”.
Jan Maarten Nuijens
“We hebben afscheid genomen van de grootschaligheid.
We willen terug naar de menselijke maat, voorzieningen
die dichter bij de mensen in de buurt zijn en daarmee
markeer je met de sloop van dit gebouw een keerpunt
in de geschiedenis van de ouderenzorg. En vergeet niet:
in 2004 werd er al zo over gedacht maar toch zijn er nog
meer dan tien jaar over heen gegaan om tot daadwerkelijke
sloop te komen”.
Heeft u ook interesse in andere projecten die momenteel in de
stad lopen?
Jan Maarten Nuijens
“We maken ons wat zorgen over de mate waarin de
verschillende fasen van het project realiseerbaar zijn.
De sloop van het huidige verpleeghuis, de verkoop van de
Polvertoren en uitbreiding van onze kantoorvoorzieningen
bij het hoofdkantoor is fase 1.
De contracten met de gemeente zijn voor de crisis afgesloten
en sindsdien is de woningmarkt erg veranderd, maar de
gemeente houdt vast aan de oorspronkelijk uitgangspunten.
De woningen die er gebouwd gaan worden liggen in het
hogere segment, maar die worden ook gebouwd in
Belvedère. Dus de concurrentiepositie van onderhavig plan
wordt wat dat betreft zwakker. De drie wooncomplexen die
op het programma staan kunnen, gezien de markt, niet in
een keer weggegeven worden. De realisatie is afhankelijk
van de bewegingen op de vastgoedmarkt” .
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met het behoud van de oorspronkelijke opzet en structuur
van de wijk. En ook om kleinschalig te vernieuwen met zo
weinig mogelijk overlast voor de buurt en haar bewoners.
Oftewel: een nieuwe kruin op oude wortels realiseren.”
Wat is de status van het project, verloopt het volgens plan?
“In 2005 is gestart met de werkzaamheden in opdracht
van Woningstichting Maasvallei. Het plan omvat 213 grondgebonden woningen waarvan 70 sociale huurwoningen.
Inmiddels zijn er sinds 2006, 58 woningen gerealiseerd.
Jaarlijks zullen er circa 20 woningen toegevoegd worden.
Afhankelijk van de koopmarkt zal het plan rond 2021
worden afgerond.”
Waarom mag dit project beslist niet ontbreken in deze uitgave van
het jaarboek?

TRICHTERVELD
“EEN NIEUWE KRUIN OP
OUDE WORTELS”
Wie? Frans Fonteijn, adjunct-directeur BAM Woningbouw Zuid, Jos Jammers regiodirecteur BAM Bouw
en Techniek (regio Maastricht) en Roelant Veldboer,
regiodirecteur van BAM Wegen Regio Zuidoost
Wat? Renovatie Trichterveld
Kunt u iets meer vertellen over het project?
“Trichterveld is ontstaan in de periode van wederopbouw
tussen 1944-1947 en moest met noodwoningen een oplossing
bieden voor de enorme woningnood op dat moment. Het
was de bedoeling dat deze woningen een aantal jaren
dienst zouden doen en dat ze daarna vervangen zouden
worden door andere woningen. Echter, de wijk werd zo
geliefd, dat de woningen er tot op de dag van vandaag nog
steeds staan. Eind jaren 90 was duidelijk dat Trichterveld
op de schop moest, woningen voldeden niet aan de huidige
norm en boden minimaal wooncomfort. De opgave was
om hedendaagse woonkwaliteit te leveren in combinatie

“Bijzonder is de (langdurige) samenwerking met Woningstichting Maasvallei. Een samenwerking die gebaseerd is
op vertrouwen, openheid, transparantie en met respect
voor elkaars belangen. We mogen hier wel spreken over
ketensamenwerking in de meest ultieme vorm. Hier
wordt daadwerkelijk alle kennis en expertise van de
betrokken stake-holders maximaal ingezet om dit plan tot
realisatie te brengen. Door deze langdurige samenwerking
zijn wij in staat om voortdurend te verbeteren en in te
spelen op een steeds veranderende vraag en markt.“
Wat zijn de grootste uitdagingen in de ontwikkeling van dit project
(geweest)?
“Het is een langlopend project waarin we de bewoners
centraal stellen en voortdurend moeten inspelen op de
veranderende vraag en markt, zonder concessies te doen aan
de uitgangspunten en doelstelling van het oorspronkelijke
plan.”
Wanneer bent u tevreden en is dit project voor u geslaagd?
“Voor ons is dit project geslaagd als de bewoners tevreden
zijn over het proces en trots zijn op hun woning en hun
wijk. En ook als onze opdrachtgever Woningstichting
Maasvallei tevreden is over het proces en het eindresultaat:
nieuwe woningen die voldoen aan de hedendaagse woonkwaliteit in een wijk die haar oorspronkelijke opzet,
kwaliteit en structuur heeft behouden.”
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teruggeplaatst. Zo zijn straks de oude spanten nog te zien
en blijft ook het oude aanzicht behouden, terwijl er een
totaal nieuwe functie in huist. Ook de fabriekshal blijft in
tact. Hier wordt de horeca van het filmtheater gevestigd
en zijn straks veel authentieke elementen terug te zien. De
karakteristieke elementen blijven dus bestaan, maar wel
in gerestaureerde vorm.”
Wat is de status van het project, verloopt het volgens plan?
“De oorspronkelijke planning was om in september 2014
te starten met de restauratie en bouw, maar er is een
behoorlijke hoeveelheid asbest aangetroffen in de oude
gebouwen. Het verwijderen heeft voor veel vertraging
en extra kosten gezorgd. Daardoor zijn we pas eind 2014
kunnen starten. De planning was eigenlijk dat Lumière
eind 2015 open zou gaan, maar dat wordt nu voorjaar 2016.”
De titel van Jaarboek luidt ‘Maastricht herbouwt!’, op welke wijze
past dit project daar in?

REALISATIE
LUMIERE FILMTHEATER
“EEN BIJZONDERE MIX
VAN NIEUWBOUW
EN RESTAURATIE”
Wie? Lex Gulikers, adjunct-directeur Bouwrealisatie
Laudy Bouw & Ontwikkeling.
Wat? Realisatie nieuwe filmtheater Lumière in het voormalige ketelhuis aan het Bassin in het Sphinxkwartier
De foto is genomen aan de achterkant van de locatie, wat maakt
deze plek bijzonder?
“Op deze plek zie je heel duidelijk de combinatie van oud
en nieuw die dit project symboliseert. Het is een mix van
nieuwbouw en restauratie. Aan de achterkant van de oude
fabriekshal is een nieuwe fundering gestort, een betonnen
bak in de grond waar straks zes nieuwe filmzalen in komen.
De oude staalconstructie die hier stond, is gedemonteerd.
Deze wordt momenteel gerenoveerd en vervolgens

“Het gaat hier om een oud gebouw met historisch en
industrieel karakter dat een nieuwe én publiekelijke
functie krijgt. Het is daarmee ‘renovatie technisch’ gezien
een bijzonder uitdagend project.”
Welk hoogste of hoogtepunt bereikte dit project in het afgelopen jaar?
“Eigenlijk hebben we tot nu toe vooral het diepste punt
bereikt, omdat we vooral de grond in zijn gegaan om de
betonnen bak te kunnen plaatsen waar de filmzalen in
komen. Naar verwachting zullen we later dit jaar ook het
hoogste punt bereiken.”
Wanneer bent u tevreden en is dit project voor u geslaagd?
“Als de opdrachtgever tevreden is en wanneer hier volgend
jaar rond deze tijd mensen kunnen genieten van een hapje
en drankje aan de waterkant of in de voormalige fabriekshal
in combinatie met een filmpje.”
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Kunt u iets meer vertellen over de stadsontwikkeling die hier
plaatsvindt?
Hier ontwikkelen we een stuk Maastricht zoals dat er nog
niet is. Het gaat daarbij met name om herbestemming van
bestaand vastgoed. Je ziet hier letterlijk een nieuw stuk
Maastricht ontstaan. Zowel voor wat betreft de omgeving,
maar ook op het gebied van aanbod aan nieuwe functies voor
nieuwe doelgroepen. Hier is ruimte voor activiteiten die
op andere plekken in de stad niet kunnen.”
De titel van Jaarboek luidt ‘Maastricht herbouwt!’, op welke wijze
past dit project daar in?

SPHINXKWARTIER
“EEN NIEUW
HOOFDSTUK
IN DE GESCHIEDENIS
VAN DE STAD”
Wie? Gerdo van Grootheest, wethouder Ruimtelijke
Ordening, Wonen, Natuur en Milieu
Wat? Stadsontwikkeling Sphinxkwartier, het gebied
rondom de voormalige Sphinx fabrieken
De foto is genomen in het Eiffelgebouw, wat maakt deze plek
bijzonder?
“Ik zie het Eiffelgebouw als hét symbool van het Sphinxkwartier. Het is door de naam ‘Sphinx’ op het dak niet
alleen de naamgever van het gebied, maar staat ook
symbool voor het verleden en heden, daar waar oud en
nieuw Maastricht in elkaar overvloeien. De plek waar de
industriële revolutie voor Nederland begon en waar duizenden Maastrichtenaren hebben gewerkt. Die periode ligt
achter ons. Nu ontstaat op deze plek het nieuwe
Maastricht.”

“We komen vanuit een periode van economische crisis
waarin de bouw in de stad nagenoeg is stilgevallen. We
zijn in die periode druk geweest om onder andere de plannen,
zoals die er in eerste instantie waren voor het voormalige Belvédère gebied, opnieuw onder de loep te nemen.
We hebben onze ambitieuze plannen moeten bijstellen
en staan met twee benen op de grond. De wijze waarop
wij nu naar stadsontwikkeling kijken, is nieuw en totaal
anders dan een paar jaar geleden. De grote demografische
groei waar we eerder op rekenden, die is er niet. Dat vraagt
om een andere filosofie. Herbestemmen en herbouwen
speelt daarin een belangrijke rol. Het moment is nu aangebroken dat er weer zichtbaar dynamiek aanwezig is in
de stad en in dit deel van de stad in het bijzonder.”
Wat zijn de grootste uitdagingen in de ontwikkeling van dit
project (geweest)?
“Het grote verschil met bouwen in de wijk is dat we hier
bouwen in bestaand stedelijk gebied. Dat betekent dat
we rekening moeten houden met alles wat er al is. Herbestemmen is ingewikkelder dan iets helemaal nieuw
bouwen op een plek waar niets staat. De nadruk ligt hier
veel meer op wat er al is; wat kun je met dat bestaande
doen in een nieuwe periode, met het oog op de toekomst?
Dat vergt een totaal andere benadering.”
Wanneer bent u tevreden en is dit project voor u geslaagd?
“Als we er met elkaar in slagen een nieuw hoofdstuk aan de
geschiedenis van de stad toe te voegen. Als we een stadsdeel
weten te realiseren waar huidige inwoners van de stad en
ook nieuwe inwoners - die hier voor korte of lange termijn
wonen - zich thuis voelen.”
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Wat is de status van het project, verloopt het volgens plan?
“2015 zou je kunnen zien als het geboortejaar van Resort
Maastricht. De bouwvergunning voor de eerste fase is
binnen en de eerste wegen zijn inmiddels aangelegd. Met
de bouw van de eerste 74 woningen is inmiddels gestart,
deze worden in 2016 opgeleverd.”
De titel van Jaarboek luidt ‘Maastricht herbouwt!’, op welke wijze
past dit project daar in?

RESORT MAASTRICHT
“UNIEK VRIJETIJDS
RESORT BINNEN
DE STADGRENZEN”
Wie? Don van Schaik, directeur Dormio Leisure
Development en Jean Janssen, associé RO-Groep
Wat? Ontwikkeling Resort Maastricht, recreatiewoningen
op de Dousberg
Kunt u iets meer vertellen over het project?
“Resort Maastricht wordt het eerste echte vakantiepark
in Maastricht. Bovenop de Dousberg, naast de golfbaan,
midden in het groen en op zo’n 3 km van het centrum van
Maastricht worden zo’n 122 vakantiewoningen, 69 gewone
appartementen en 31 hotelappartementen gerealiseerd.
Een bijzondere vorm van recreatie binnen de stadsgrenzen.
De tijd dat een vakantiepark in the middle of nowhere lag,
is voorbij. Mensen willen graag meerdere dingen kunnen
combineren. Dat kan hier uitstekend. Maastricht Resort
combineert het traditionele vakantiepark - waar je met de
hele familie samen kunt genieten van de rust en ruimte in
en rondom je vakantiehuis - met het fijne dat Maastricht
als stad te bieden heeft.”

“De eerste plannen voor dit gebied dateren al van de jaren
80/90 in de vorige eeuw. Er lag toen een gemeentelijke
camping op deze plek. Omdat de gemeente niet langer
belast wilde zijn met het runnen van een camping, werd
gezocht naar een nieuwe invulling van dit terrein. De plannen
voor een vakantiepark zijn toen al ontstaan. De uitvoer
hiervan is door de crisis echter in het gedrang gekomen.
In de afgelopen jaren hebben wij - RO Groep, Dormio en
Lindenhof - een ontwikkelmaatschappij gevormd en opnieuw plannen gemaakt en zijn wij alsnog met de uitvoering
gestart. De plannen sluiten perfect aan bij de toeristische
ambities van de stad. De succesvolle voorverkoop van de
woningen tot dusver, heeft dit alleen maar bevestigd.”
Waarom mag dit project beslist niet ontbreken in deze uitgave van
het jaarboek?
“Het is een accommodatievorm die er binnen Maastricht nog
niet is. Landelijk gezien kent Maastricht misschien wel de
grootste hotel dichtheid, maar als je met het hele gezin of
familie wil komen of graag een pied-à-terre in het groen aan
de rand van de stad zou willen, zijn daar nog niet of nauwelijks accommodaties voor. Met Resort Maastricht komt daar
verandering in. Resort Maastricht kent bovendien een open
concept, dat betekent dat het hele gebied toegankelijk is voor
iedereen, dus ook inwoners van Maastricht die willen wandelen of gebruikmaken van de voorzieningen, zijn meer dan
welkom. Vergeleken met andere bouwprojecten gericht op
wonen, is dit een toeristisch bedrijf met een enorme spin-off
voor de economie en werkgelegenheid in Maastricht.”
Maastricht herbouwt op diverse plekken: welk ander project volgt u
met interesse en waarom?
“ Dat zijn toch de projecten die ook Resort Maastricht
raken, waaronder het verleggen van de Noorderbrug
rondom Maastricht en de nieuwe rondweg om de stad die
daarmee ontstaat.”
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NIEUWBOUW AZM:
“HIER WORDT GEBOUWD
AAN ‘STATE OF THE ART’
GEZONDHEIDSZORG”
Wie? Tom Bonnemayers, Architecten Aan de Maas,
Joep Schoondermark, Carebuilders/Heerkens van Bavel
en Henk Berghege, Carebuilders /Bouwbedrijf Berghege
Wat? Uitbreiding academisch ziekenhuis Maastricht
met ‘hotfloor’ vleugel aan de zuidzijde
Kunt u iets meer vertellen over het project?
“Er wordt hier momenteel gewerkt aan de grootste
nieuwbouw sinds de ingebruikname van het ziekenhuis
in 1991. Het is tevens de laatste uitbreiding als onderdeel
van een strategische heroriëntatie van het azM die enkele
jaren geleden begon. Het betreft een uibreiding va ca.
23.000 m2 die even hoog is als de bestaande bouw en met
een verbindingsbrug aan de hal van de bestaande bouw
wordt gekoppeld. Het huidige gebouw van het ziekenhuis
wordt daarmee dus daadwerkelijk een stuk groter, er
wordt als het ware een lade uitgeschoven. In dit nieuwe

stuk komen straks alle ‘zware’ functies van het ziekenhuis
te zitten, ook wel de ‘hotfloor’ functies, waaronder twaalf
operatiekamers op niveau drie. Daarnaast ook een MRI
centrum, poliklinieken en een deel van het logistieke
centrum. De bedoeling is dat het deel met operatiekamers
in het huidige gebouw, eveneens op de derde verdieping,
gerenoveerd wordt zodra de nieuwbouw klaar is en in
gebruik wordt genomen. Zo ontstaat uiteindelijk een
compleet nieuw, geavanceerd en high-tech OK complex.”
Waarom mag dit project beslist niet ontbreken in deze uitgave van
het jaarboek?
“Een uitbreiding van een belangrijk instituut als het azM
vitaliseert de stad en zorgt voor een boost. Het azM en ook
de universiteit worden gezien als de ‘banenmotor’ voor de
stad. Maastricht was een maak-industrie, maar moet het
nu veel meer hebben van dienstverlening en kennis. Dit
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soort impulsen zijn voor de stad dus heel belangrijk. Hier
wordt gebouwd aan ‘State of the Art’ gezondheidszorg.
Bovendien wordt de nieuwbouw duurzaam gebouwd.
Het gevelvlak van de zuidgevel is bijvoorbeeld voorzien
van elementen met geïntegreerde PV-cellen. Het azM is
daarmee straks het eerste ziekenhuis in Nederland met
een BREEAM certificering.”

alweer veranderd en technieken verbeterd. Het azM kiest
ervoor de laatste techniek erin te verwerken, dus dat zorgt
voor tussentijdse aanpassingen. Daar moet je flexibel mee
om kunnen gaan.”

Wat is de status van het project, verloopt het volgens plan?

“Het project hier vlakbij: de realisatie van de tunnel onder
de A2. Ook hiervoor geldt dat dit een enorme impuls is
voor de stad. En uiteraard is het toch iets waar we ons voor
wat betreft ligging mee verbonden voelen. Je zou kunnen
zeggen dat het azM straks letterlijk en figuurlijk het licht
is aan de andere kant van de tunnel.”

“We zijn begin 2014 gestart. Vorig jaar stond in het teken
van ruwbouw. Dit jaar zijn we in het voorjaar aan de
binnenkant begonnen. Bij een project als dit - waar het
een complex en multifunctioneel gebouw als een ziekenhuis
betreft - is de techniek die erin komt heel bepalend. Dat
vergt de nodige tijd in afstemmen en is bouwkundig een
enorme uitdaging. We verwachten de nieuwbouw in het
voorjaar van 2016 op te leveren. De ingebruikname zal
vervolgens in fases gaan.”
Wat zijn de grootste uitdagingen in de ontwikkeling van dit project
(geweest)?
“We voeren dit project uit, terwijl het ziekenhuis gewoon
operationeel is en geen hinder mag ondervinden. Projecten
als deze kennen een lange ontwerpperiode. Tegen de tijd
dat met de uitvoer wordt gestart, zijn de gebruikerswensen

Maastricht herbouwt op diverse plekken: welk ander project volgt u
met interesse en waarom?
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Wat is de status van het project, verloopt het volgens plan?
“De bouw van de eerste woningen is gestart. Oplevering
staat gepland rond de jaarwisseling. We hopen dan meteen
verder te kunnen bouwen zodat we in 2017 het hele plan
kunnen afronden.”
Waarom mag dit project niet ontbreken in deze uitgave van het
jaarboek?

LINDENKRUIS
“DUURZAAM
WOONGEBIED
IN BINNENSTAD”
Wie? Piet Joosten, algemeen directeur RO Groep en
Rick van Heumen, statutair directeur Hurks Vastgoed
Wat? Ontwikkeling woongebied Lindenkruis
Kunt u iets meer vertellen over het project?
“Lindenkruis is een nieuw, duurzaam woongebied in het
Statenkwartier. Het biedt plaats aan 171 koopwoningen en
–appartementen. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage met 146 parkeerplaatsen. Hoven, pleintjes en veel
groen karakteriseren straks het woongebied dat midden in
de stad ligt. Lindenkruis is een gezamenlijk plan van RO
Groep en Hurks. Samen zijn wij al geruime tijd betrokken
bij de plannen rondom Belvédère. Toen met de intrede van
de crisis veel investeringsmaatschappijen zich terugtrokken
uit dit gebied, zijn wij prominenter actief geworden en
hebben het plan voor Lindenkruis op eigen risico doorgetrokken. Wij waren heel erg overtuigd van de kwaliteit
van deze plek in de stad.”

“Het feit dat het hier om grondgebonden woningen midden
in de binnenstad gaat, maakt dit project erg bijzonder.
Dat kom je niet vaak tegen. Lindenkruis bevindt zich op
vijf minuten loopafstand van Vrijthof en Markt, maar was
tot enige tijd geleden een stuk dat niet toegankelijk was. Als
voormalige locatie van de gemeentelijke gasfabriek, later de
Nutsbedrijven, maakt het deel uit van het Sphinx gebied
dat de stad aan de Noordkant ontsluit en een nieuw stuk
Maastricht wordt met een andere sfeer en andere cultuur.
Dat zul je ook ervaren in het woongebied Lindenkruis.
Het plan past in de traditie van stadsvernieuwing: stijlvol,
ingetogen en duurzaam, maar dan wel in een nieuw stuk
Maastricht.”
Welk hoogte- of hoogste punt bereikte dit project in het afgelopen jaar?
“In 2014 zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan.
Voor ons dé toets of onze aanname, dat wonen op die plek
in de binnenstad gewild is, de juiste was. Bij allerlei doelgroepen is de interesse van begin af aan groot geweest, van
ouderen, starters en gezinnen tot moderne stedelingen.
Inmiddels is fase 1 bijna uitverkocht en hebben we
versneld fase 2 opgepakt. Daarnaast hebben we dit jaar het
appartementencomplex, ook onderdeel van Lindenkruis,
met huurappartementen van Maasvallei opgeleverd.
Lindenkruis komt dus tot leven en is steeds meer zichtbaar
aanwezig.”
Wanneer bent u tevreden en is dit project voor u geslaagd?
“Wanneer de stad Lindenkruis omarmt en het in één
adem noemt met woongebieden als Hoogfrankrijk,
Misericordeplein, Herdenkingsplein en andere bijzondere
woongebieden in de stad. En ook dat als je er straks rondloopt, je voelt dat je echt in hartje Maastricht zit en de
nabijheid voelt van het centrum en tegelijkertijd de
dynamiek ervaart van dat nieuwe stukje Maastricht dat
ontstaat rondom het Sphinx terrein.”
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Wat is de status van het project, is het volgens plan verlopen?
“De trap en het bordes zijn in oktober opgeleverd. De
werkzaamheden zijn redelijk volgens plan verlopen.
Een project als dit vergt heel veel voorbereidend werk.
En gaandeweg kom je dingen tegen tijdens het graven
en boren die je aan de buitenkant niet kunt zien. Maar
het is goed gegaan. Bezoekers kunnen nu gebruikmaken
van het uitkijkplatform. De trappen naar beneden zijn
wel klaar, maar mogen pas gebruikt worden als het ENCI
terrein toegankelijk is gemaakt voor publiek.”
Wat maakt het project bijzonder, waarom mag dit project niet
ontbreken in deze uitgave van het jaarboek?

TRAPPEN &
UITKIJKPLATFORM
ENCI GROEVE
“MET IEDERE TRAP DAAL
JE 10 MILJOEN JAAR
TERUG IN DE TIJD”
Wie? Wim Knols, Knols Projects
Wat? Realisatie trappen en uitkijkplatform aan de rand
van de ENCI groeve aan de Luikerweg
Kunt u iets meer vertellen over het project?
“De graafwerkzaamheden in de huidige ENCI fabriek
stoppen binnen nu en een paar jaar. De groeve wordt dan
openbaar natuurgebied. Om de groeve bereikbaar te maken
voor publiek vanaf de Luikerweg, is op deze plek in het afgelopen jaar een trap langs de mergelwand naar beneden gerealiseerd met bovenaan een uitkijkplatform waar vandaan je
kunt genieten van een indrukwekkend uitzicht over het hele
natuurgebied. De oorspronkelijke Luikerweg die vroeger
niet linksaf naar de Zonneberg boog maar rechtdoor ging, is
daarmee weer enigszins in de oude staat teruggebracht.”

“Als je het mij vraagt, krijgt Maastricht met dit gebied een
van de mooiste natuurgebieden van Nederland tot haar
beschikking. Het is echt een beleving om daar beneden
rond te lopen. Als je hier straks de trappen afdaalt - dat
zijn er vijf met samen ruim tweehonderd treden - dan
daal je met iedere trap zo’n 10 miljoen jaar terug in de tijd.
Dat is toch fantastisch! Als je bedenkt dat er alleen al in
dit gebied sinds 1766 zes Maashagedissen zijn gevonden,
kun je je wel bedenken hoeveel dieren hier geleefd moeten
hebben en wat zich hier moet hebben afgespeeld.”
Wat zijn de grootste uitdagingen in de ontwikkeling van dit project
geweest?
“Het is een project waar met name de veiligheid uitermate
belangrijk is, omdat je op een helling werkt. Iedereen
was gezekerd, machines lagen vast aan kabels en er
zijn gedurende een groot deel van de werkzaamheden
veiligheidsdeskundigen aanwezig geweest, die alles
nauwlettend in de gaten hebben gehouden. Dat zorgde
zo nu en dan voor oponthoud, maar wij houden wel van
dit soort uitdagingen. Als het constructief moeilijk is,
vinden wij het leuk.”
Wanneer bent u tevreden en is dit project voor u geslaagd?
“Tevreden zijn wij nu al. We hebben alle moeilijkheden
overwonnen en er zijn geen gekke dingen gebeurd. Het
was een prachtig en spectaculair project om aan te werken.
Het heeft landelijk veel aandacht gehad en het is fantastisch
om te zien hoe mensen nu vanaf 40 meter hoogte over het
natuurgebied kunnen uitkijken. En het wordt nog mooier
als ze straks ook daadwerkelijk het gebied kunnen betreden
via de trappen.”
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Kunt u iets meer vertellen over het project?
“De proefwoningen in Nazareth zien eruit alsof ze nieuw
zijn. En dat is ook de insteek. De transformatie is van dien
aard, dat alles gericht is op verbetering van energieprestatie
en wooncomfort en daarmee de exploitatietermijn te verlengen. Er vindt onder andere gevel- en dakrenovatie plaats,
er wordt gedeeltelijk gestuct en de gevel wordt opnieuw
geïsoleerd. Alles wat nodig is om de woning weer als nieuw
te laten lijken. Vergelijkbare transformatiewerkzaamheden
hebben we ook verricht in Malberg en de Lage Barakken. Het
past in het huidige tijdsbeeld en tendens van herbestemmen
en hergebruiken. Daar waar sloop niet nodig is, is transformatie een duurzame en kostenbesparende oplossing.”
De titel van het jaarboek luidt ‘Maastricht herbouwt!’, op welke
wijze past dit project daarin?

ONDERHOUD &
TRANSFORMATIE
WONINGBOUW
“VAN NIEUWBOUW
NAAR TRANSFORMATIE”
Wie? Frank Dijkhuis, directeur Smeets Groep en
Remco Brave, adjunct-directeur Smeets Groep
Wat? Renovatie woningbouw van diverse woonwijken
in Maastricht
De foto is genomen in de wijk Nazareth. Wat maakt deze plek
bijzonder?
“Hier hebben we onlangs twee proefwoningen gerealiseerd.
Zij dienen als voorbeeld voor de werkzaamheden die we
de komende tijd gaan uitvoeren in Nazareth, waarbij we
zo’n 195 woningen energetisch gaan verbeteren. Iets wat
symbool staat voor onze huidige activiteiten. In de laatste
jaren is een duidelijke verschuiving te zien in het soort
werk dat we doen. Voorheen bestond dat voor 70% uit
nieuwbouw en 30% uit onderhoud. Inmiddels is dat omgedraaid: we richten ons nu bijna volledig op onderhoud
en transformatie van bestaand vastgoed.”

“Onze transformatie projecten zijn in zekere zin misschien
een vreemde eend in de bijt tussen alle andere bouwprojecten waar momenteel in Maastricht aan wordt gewerkt.
Er wordt immers niet meer echt gebouwd. Maar er wordt
gewerkt aan bestaande bouw en op die manier een mooie
bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de stad. Het
motiveert bewoners ook om zelf aan de slag te gaan en
hun woning op te ruimen en verder op te knappen. Dat is
een mooie wisselwerking die bijdraagt aan de uitstraling
van een complete wijk en het straatbeeld van Maastricht.”
Wat zijn de grootste uitdagingen in de ontwikkeling van jullie projecten?
“Bouwen en verbouwen is tegenwoordig veel meer een
wisselwerking geworden tussen uitvoerder en eindgebruiker.
Was het voorheen nog zo dat je als uitvoerder gewoon aan
de slag ging met de plannen die je voorgeschoteld kreeg,
nu is het meer een spel van bouwen met de eindgebruiker
in je achterhoofd. Iets is pas goed als de eindgebruiker
tevreden is. Dan moet je wel weten wie die eindgebruiker is:
is dat een patiënt in de zorg, een gezin, een ouder iemand?
Het vergt veel meer maatwerk. Dat is intensiever en
tijdrovender maar vooral veel dankbaarder.”
Maastricht herbouwt op diverse plekken: welk ander project volgt u
met interesse en waarom?
“We volgen met name de woningbouw. Dat past ook bij ons
bedrijf. Het is dat gebied waar wij ons nu op focussen. Een
dak boven het hoofd is immers een primaire levensbehoefte.
En dat dak moet ook onderhouden worden.”
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daarnaast zullen we de woningen dusdanig renoveren dat
het wooncomfort sterk verbeterd wordt en de woningen
volledig toekomstbestendig zijn.”
Kunnen jullie een korte beschrijving geven van het project?
“De woningen in deze wijk dateren uit de jaren zestig.
Waarschijnlijk zijn het noodwoningen geweest die gebouwd
zijn ten tijde van woningnood. Ze voldoen inmiddels niet
meer aan de eisen van deze tijd en zijn nodig toe aan een
upgrade. In opdracht van Woningcorporatie Servatius
worden de woningen onder handen genomen. De voorzieningen die we treffen, waaronder het plaatsen van het
energiedak, mogen als een primeur in Limburg worden
beschouwd op het gebied van duurzame renovatie.
Wat is de status van het project, verloopt het volgens plan?

VERDUURZAMEN
WOONWIJK LIMMEL
“DAT WAT GOED IS,
BEHOUDEN EN
BETER MAKEN”
Wie? Koos Smeets, regisseur sociale herstructurering,
Roger Smeets, senior projectontwikkelaar Aannemersbedrijf Jongen en Geertje Wanders, projectcoördinator
bewonerscommunicatie aannemersbedrijf Jongen
Wat? Duurzame renovatie van huurwoningen in de wijk
Limmel in opdracht van woningcorporatie Servatius
Waarom hebben jullie gekozen voor deze plek als locatie voor de
foto? Wat maakt deze plek bijzonder?
“Dit is een proefwoning in de wijk Limmel die we kort
voor de zomer hebben opgeleverd. De woning is voorzien
van het door ons zelf ontwikkelde energiedak. Een dak
dat over het bestaande dak wordt geplaatst en bestaat uit
geprefabriceerde dakelementen met daarop PV panelen.
Het bespaart dus niet alleen op energie, maar wekt ook
nog eens energie op. Het is een van de voorzieningen die we
willen treffen om de woningen in de wijk te verduurzamen,

“We zijn met de bewoners in gesprek en hopen zoveel
mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor de renovatie
van hun woning. Mensen zien in eerste instantie op tegen
de overlast die het met zich meebrengt. Deze proberen wij
zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt het energiedak nagenoeg helemaal voor geproduceerd in de fabriek en neemt het
plaatsen slechts één dag in beslag. De overlast die er zal zijn,
weegt niet op tegen het wooncomfort en de lagere energiekosten die het met zich meebrengt! Medio oktober 2015
verwachten we te kunnen starten met de werkzaamheden.”
De titel van het Jaarboek luidt ‘Maastricht herbouwt!’ Op welke
wijze past dit project daar in?
“Van oudsher is Aannemersbedrijf Jongen een bedrijf dat
zich bezighoudt met nieuwbouw. In Maastricht hebben
we inmiddels een aantal grote projecten op onze naam
staan waaronder de realisatie Mosae Forum, diverse
parkeergarages, appartementencomplexen op Céramique
en nog meer. Toch zien we in deze tijd een toenemend
belang in het vernieuwen van bestaande bouw. De tijd om
zomaar te slopen, is voorbij. Het gaat er nu veel meer om,
dat wat nog goed is te behouden en beter te maken. Zoals
we dat hier en op meer plekken in het land momenteel doen.”
Wanneer zijn jullie tevreden en is dit project voor jullie geslaagd?
“Als er straks 66 huishoudens gelukkig in hun vernieuwde
woonkamer zitten met een ‘energiedak’ boven hun hoofd
en profiteren van de voordelen op het gebied van energiebesparing en een verbeterd wooncomfort.”
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Openluchtfilms in Villa Kanjel

CINEMA LUNA VAN START BIJ VILLA KANJEL

Met de moderne klassieker ‘ Me and You and Everybody
we know’ van Miranda July presenteert Cinema Luna op
vrijdagavond 1 augustus in de tuinen van Villa Kanjel de
eerste van een serie openluchtfilms. Deze zomer kun je bij
Villa Kanjel (voormalig dr. Poelsoord) genieten van onder
andere een tentoonstelling met Japanse outsider art, het
altijd sfeervolle en eigentijdse Piquenique Électronique,
Stand up comedy en elke vrijdag in augustus een openlucht filmvoorstelling. Zo rond de klok van half tien was
het drukker dan verwacht rondom de grote vijver in de
tuin van Villa Kanjel. Een voorzichtige schatting van de
organisatie bracht de teller op een kleine vijfhonderd
man publiek. Mensen komen met dekens en stoeltjes of
maken dankbaar gebruik aanwezige zitkussens, banken
en hooibalen. Met een drankje in de hand is het puur
genieten deze avond, die als thema heeft ‘De ontmoeting’.
Want dat is wat de organisatie voor ogen heeft met al hun
activiteiten die de komende twee maanden hier zullen
plaatsvinden. Of men nu naar een filmvoorstelling komt,

een optreden of kunstmarkt, de ontmoeting staat centraal
en dat op wellicht de mooiste onontdekte plek van Maastricht.
REGEN KRIJGT BRASSBANDS EN PUBLIEK NIET KLEIN

Op de driesprong Koestraat, Cortenstraat en Onze Lieve
Vrouweplein wordt voor de eerste keer een Brass clash
georganiseerd. Drie brassbands uit Maastricht, Chaupiques,
Les Philfolles en C’est ça! spelen op straat voor een enthousiast publiek. Ondanks de regen in de late middag en vroege
avond houden publiek en muzikanten de moed erin. De
spits wordt afgebeten door Les Philfolles, met Tom als enige
man in deze formatie achter de drumkit en een vijftiental
dames op diverse blaasinstrumenten waarbij hun lijfspreuk
op de achterkant van hun jacks gedrukt staat: Women can
do anything men can do, and we can do it in high heels.
Daarna is het de beurt aan C’est ça! en Chaupiques om de
sfeer er in te houden. Gezelligheid troef met muziek die
neigt tot meezingen, is het devies van deze eerste editie,
die als het aan de organisatoren ligt, komend jaar een
vervolg zal krijgen.
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PreuveneMeet: bestaande relaties ontvangen en nieuwe relaties ontmoeten

PREUVENEMINT VAN START MET PREUVENEMEET

Met een nieuw initiatief PreuveneMeet is op de laatste
donderdag van deze maand de 33e editie van het Preuvenemint van start gegaan. Dit nieuwe initiatief is de vervanger
van de voormalige Q-Park borrel voorafgaand aan de start
van dit evenement. Grote verschil is dat de nieuwe borrel
toegankelijk is voor iedereen, waar de Q-Park borrel een
besloten feestje was.
DANNY SCHREURS STAPT OVER
NAAR DIRECTE CONCURRENT

Roda JC Kerkrade contracteert tien dagen voor het
verstrijken van de deadline de Maastrichtse spits Danny
Schreurs. Trainer René Trost van Roda JC werkte in zijn
laatste seizoen als trainer van MVV al met Schreurs en zat
met een groot spitsenprobleem vanwege een langlopende
blessure van Frank Demouge en enkele schorsingen.
Schreurs die de voorbije twee seizoenen uitkwam voor
MVV zat zonder club en had niet veel tijd nodig om zijn
beslissing te nemen. “Een nieuwe kans die ik graag met
beide handen aanneem”, aldus Schreurs.

Expositie in het kader van 200 jaar Koninkrijk “Tien Koninklijke
Hofleveranciers in Maastricht”

TENTOONSTELLING VAN TIEN MAASTRICHTSE
HOFLEVERANCIERS

In het Museum aan het Vrijthof is deze maand een
tentoonstelling te bewonderen over tien Maastrichtse
hofleveranciers. Alle hofleveranciers worden op de foto
gezet door Guy van Grinsven en stellen diverse historische
attributen beschikbaar voor deze tentoonstelling. Maison
Blanche Dael, Drankenshop Bams, Hotel Beaumont,
Maison Louis, Thiessen Wijnkoopers, Slagerij Willems,
Bloemensalon Frissen-Pieters, Salon Kraft, Schefman
Schilders en Projectafwerking en Soons Rolluiken en
Zonwering krijgen een plaats in de tentoonstelling.
MAASTRICHTSE SCHOLIERE MAAKT TIJDSCHRIFT
OVER DE LACH

De 18- jarige Maastrichtse scholiere Caro Cools presenteert
deze maand in haar geboortestad het magazine ‘lach’. Zelf
wordt ze gezien als lachspecialist, want ze lacht bijna altijd.
Ze is gefascineerd door het fenomeen lachen en toen ze
een onderwerp moest kiezen voor haar profielwerkstuk
voor haar eindexamen VWO lag de keuze voor de hand.
Dit werkstuk heeft ze aangepast naar een magazine, dat
in een oplage van duizend stuks deze maand in de winkelschappen te vinden is.
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Nieuwe studenten maken tijdens het Inkomfestival kennis met de
verschillende studentenverenigingen

OPENING INKOM ÉÉN GROOT MEEZINGFEEST

De introductieweek voor nieuwe studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool vindt plaats van 18 tot
en met 22 augustus met het thema ‘Enjoy the Ride’. Maar
liefst 2700 nieuwbakken studenten zullen de komende
weken hun weg moeten vinden in en rond Maastricht,
waarbij de INKOM voor velen als basis geldt voor het maken
van nieuwe vriendschappen en het vinden van de juiste
studentenvereniging. Velen van de nieuwe studenten
bezoeken samen met anderen op de Markt in Maastricht
de feestelijke opening van de INKOM. Met een muzikaal
programma en een openingswoord van wethouder Mieke
Damsma wordt de toon gezet voor een week lang introductie
voor nieuwe studenten. Speciale aandacht is er dit jaar
voor de polsbandjes, want géén achttien betekent ook
hier géén alcohol. Diverse artiesten zoals STOOT!, een
band met een groot arsenaal aan hits uit de Nederlandse
popgeschiedenis, de Maastrichtse formatie Shakin’DJ’s en
Nielson, bekend van het programma ‘Beste Singer-Songwriter
van Nederland’ zorgen voor een gezellige sfeer waarbij
meezingen een must is.
GROTE BELANGSTELLING VOOR ‘SMULDERS’ CONCERT

Op 3 augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit.
Nederland ving honderdduizenden vluchtelingen op.
Eén van hen was de Belgische componist Carl Smulders
die in Maastricht onderdak vond. Exact honderd jaar
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De vier paraplu’s van Bruno Alberti in het Mosae Forum krijgen een
opknapbeurt

later staan Smulders en de Eerste Wereldoorlog centraal
in een theatraal concert, een lezing en een stadswandeling, georganiseerd door Tout Maastricht en de stichting
Maastrichtse Componisten. Het (oorlogs)repertoire
van Carl Smulders werd gereconstrueerd en wordt deze
zondag samen met werken van Alphons Diepenbrock,
Maurice Ravel, Claude Debussy en Pierre Hans uitgevoerd
in het stadspark door Robert Weirauch (piano), Paul
Stavidris (cello) en Glenn Desmedt (bariton). Tussen
de stukken door vertelt Yorick Stam het levensverhaal
van Carl Smulders. Glen Desmedt kruipt in de huid
van Smulders en Diepenbrock en zorgt voor een levend
geheel, waarbij een briefwisseling tussen de twee zorgt
voor een passend stukje humor in dit serieuze geheel.
Voorafgaand aan het concert geeft Jac van den Boogard
een lezing over Maastricht tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Na de lezing volgt een rondwandeling langs het
monument voor de Franse vluchtelingen in de Nieuwenhofstraat en het huis waar Smulders woonde. Carl Smulders
heeft in zijn leven op veel verschillende plekken in en
rond het centrum van de stad Maastricht gewoond. De
wandeling eindigt bij het gebouw M in de Tapijnkazerne
waar zich inmiddels al heel wat publiek heeft verzameld
om te kunnen genieten van dit speciale concert.
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Cörverspleinfeest in Wyck

CÖRVERSPLEINFEESTEN, GEZELLIGHEID TEN TOP

In 2012 wordt een traditie in ere hersteld; de Cörverspleinfeesten aan het gelijknamige pleintje bij de Servaasbrug
keren dan terug. Bijna vier jaar moet Wijck het zonder
de Cörverspleinfeesten doen, maar mede op initiatief van
de uitbater van Café Servaas werd het evenement in 2012
nieuw leven ingeblazen. Na het succes van dat jaar werd
besloten deze traditie een vervolg te geven en zo was er
in 2013 en ook dit jaar weer een weekend gepland met
muziek en vermaak voor jong en oud. Op de vrijdag was
het plaatjes draaien door diverse Dj’s zoals Ramazan, Big
Rob, Tuur en Marks & Kampstra. De zaterdag stond in het
teken van live muziek met bands als Smaakstof, Yeager,
Oliver (met een reünieconcert), Pint Beastwood, Black
Pearl en als afsluiter de formatie D.E.M. De Cörverspleinfeesten zijn voor velen een aanleiding om oude bekenden
weer te ontmoeten en om onder genot van een drankje
gezellig te praten over vervlogen tijden, om regelmatig
mee te zingen, te klappen en te schreeuwen als de bands er
om vragen.

ICE BUCKET CHALLENGE OOK IN MAASTRICHT
EEN KRAKER VAN JEWELSTE

In een ziedend tempo raast de uit Amerika overgewaaide
ALS Ice Bucket Challenge door de stad. Voor vele
Maastrichtenaren lijkt er geen ontkomen meer aan. De
bedoeling van deze challenge is als volgt: iemand wordt
in eerste instantie door een voorganger uitgedaagd
om binnen 24 uur een videofragment van zichzelf op
YouTube of Facebook te zetten waarin men aangeeft de
uitdaging aan te nemen en tegelijk weer iemand anders
uit te dagen. Daarna is het zaak om een emmer ijswater
over zichzelf te gieten. Mocht iemand de uitdaging
niet aannemen dan wordt verwacht dat hij of zij een
donatie doet voor de ALS stichting. Een van de eerste
prominenten die meteen de uitdaging aanneemt is
Henri Hochstenbag van café In den Ouden Vogelstruys.
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Herdenking van Zwarte Vrijdag op het Schildersplein. Een verkeerd bombardement van de geallieerden zeventig jaar geleden

Maastrichtse zangeres en actrice Truus Willems overlijdt op 76-jarige leeftijd

39

40

AUGUSTUS 2014

MVV spelers aangemoedigd door de Ultras

MVV VERLIEST EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJD
MET MAAR LIEFST 5-0

Slechter had de voetbalcompetitie in de Jupiler League
voor us MVV-ke niet kunnen beginnen. In de eerste
wedstrijd (uit bij Almere City) krijgen de mannen van
coach Ron Elsen een flinke klap te verwerken. Maar liefst
vijf maal moet de bal uit het net gehaald worden van de
MVV goalie, terwijl de keeper van Almere City een rustige
avond heeft, omdat de spelers van MVV niet bij machte
zijn om voor enig gevaar te zorgen. Er is nog heel wat
werk aan de winkel voor onze sterdragers.
HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING
ZORGT VOOR OVERVOLLE KERK

Jaarlijks op 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit
dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in
de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het
Oosten en in de zevende eeuw door Rome overgenomen.
Maria Tenhemelopneming geldt voor de katholieke kerk
als het belangrijkste Mariafeest. In de Onze Lieve
Vrouwebasiliek is het aanschuiven geblazen. Honderden
kerkgangers en evenveel toeristen hebben zich verzameld
voor het meebeleven van de pontificale hoogmis. Na
afloop van de mis is er net als vorig jaar gelegenheid tot
het nuttigen van koffie en speciale Sainte Marie tuurtsjes.

Jeu de boules toernooi op het Vrijthof

Met de aankoop van deze miserable taartjes ondersteunt
men de restauratie van de historische kerk. Bij de uitgang
van de kerk staan grote manden met gezegende kroedwösj
voor de kerkgangers. Oorspronkelijk is kroedwösj een
boeket met verzamelde, geneeskrachtige of beschermende
kruiden (heilkruiden), aangevuld met fruit en granen, dat
op 15 augustus aan de voordeur van huizen en boerderijen
werd opgehangen. Dit boeket werd in de kerk gezegend
tot heil en zegen van mens en vee en diende tegen onweer
en andere onheilstijdingen.
VRIJTHOF WEER THE PLACE TO BE VOOR BOULERS

Op vrijdag 16 augustus, wordt rond de klok van zeven
gestart met de 29e editie van het Internationale Vrijthoftoernooi. Die avond staan wedstrijden op het programma
voor recreanten en vindt het jaarlijks horecatoernooi
plaats. Een groot deel van de opbrengst gaat naar het
goede doel. Op zaterdag is het Vrijthof gereserveerd voor
doublettentoernooien en op de zondag voor de tripletten.
UM STELT ONDERZOEK MET LABRADORS UIT

De Universiteit Maastricht heeft, na flinke commotie dat
men 39 labradors wil gebruiken bij een cardiologisch
onderzoek, besloten om dit onderzoek voorlopig op te
schorten. De Anti Dierproeven Coalitie stelt een petitie
op tegen deze proeven, die maar liefst 80.000 keer wordt
ondertekend.

AUGUSTUS 2014

25 jaar Rochusbronk in Heugem

Restaurant de Mangerie (Crowne Plaza) ontvangt dit jaar de titel “Het beste van Maastricht aan tafel”
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Viering 200 jaar Koninkrijk op de Markt

De zomer van 2014 kenmerkt zich door extreme
regen- en hagelbuien

WAT WAS ER NOG MEER....
HELLO WORLD 200 JAAR
KONINKRIJK

Onder het motto Hello World! vindt
op zaterdag 30 augustus in Maastricht
het vierde nationale evenement van
het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk plaats. Tijdens deze viering, met
als thema internationale oriëntatie,
staan onze cultuur, politiek en handel
centraal.
THEATERSHUTTLE VAN EN NAAR
DE AINSI

Vanaf dit theaterseizoen kunnen
bezoekers gebruik maken van een
speciale busverbinding vanaf het
Vrijthof naar de cultuurspot AINSI
aan de Lage Kanaaldijk. Deze
verbinding moet het makkelijker
en aantrekkelijker maken om een
voorstelling bij AINSI te bezoeken.
De Theater Shuttle is een samenwerking tussen Theater aan het
Vrijthof en Maastricht Vervoer.

MUSEUM N MORE PER DIRECT
GESLOTEN

Het heiligenbeeldenmuseum aan de
Grote Gracht is met onmiddellijke
ingang gesloten. Het museum dat
in 2013 officieel werd geopend door
burgemeester Onno Hoes was een
dependance van Museum Vaals.
ATRIUM VIERT
VEERTIGJARIG JUBILEUM

Het Atrium in de wijk Daalhof viert
deze maand haar veertigjarig jubileum. Toenmalig burgemeester Baeten
opende op 31 augustus 1974 officieel
het buurtcentrum waarin diverse
wijkactiviteiten werden ondergebracht
zoals bibliotheek, kerk, feestzaal en
crèche. Met een feestprogramma met
muziek uit vervlogen jaren wordt deze
maand stilgestaan bij dit jubileum.

NATSTE ZOMER OOIT IN
MAASTRICHT

Mede door de zware regenval in de
maand augustus komt deze zomer te
boek te staan als de natste zomer ooit.
MVV-LEESPLENKSKE
OP DE MARKT

Naast de alom bekende Leesplenkskes
van de Mestreechter Taol van Veldeke
Mestreech, van de Mestreechter
Sjamptaol en Eus Aajd Mestreech is
er nu een nieuwe variant op de markt
gekomen, het MVV-leesplenkske.
Samen met Twiedehands Twiedekans
is Paul Berben de grote initiator van
dit leesplenkske.
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Vier staatshoofden aanwezig tijdens de viering van 200 jaar Koninkrijk

Duik demonstraties van Defensie tijdens de viering van 200 jaar Koninkrijk
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Tom Dumoulin wint de Ridderronde. Bij de dames is Marianne Vos de sterkste

VERREGENDE RIDDERRONDE
WEER EEN PROOI VOOR
TOM DUMOULIN

Maastrichtenaar Tom Dumoulin
heeft de Ridderronde 2014 gewonnen.
Zowel voor bezoekers als wielrenners
was het afzien geblazen, want dit keer
werden de hemelsluizen regelmatig
open gezet. Desondanks was de sfeer
opperbest bij dit evenement waarbij
sport en vermaak hand in hand gaan.
WEER DURE RACEFIETSEN
GESTOLEN

Bij meerdere fietsenzaken in onze
regio zijn afgelopen tijd (vooral dure)
racefietsen gestolen. Met grof geweld
worden winkelruiten ingeslagen of
voordeuren geforceerd waarbij het
duidelijk is dat het de inbrekers vooral
te doen is om de duurdere fietsen.

VOORMALIG DAKLOZE JERRY
WINKLER OPENT SINGEL 9

De bekendste ex-dakloze van
Nederland, Jerry Winkler, die als
dakloze ontdekte dat hij de zoon is
van een miljonair, opent ‘Singel 9’
het nieuwe daklozenopvangpand
aan de Statensingel.

Ex-dakloze Jerry Winkler (rechts) opent de
vernieuwde daklozenopvang aan de Statensingel

AUGUSTUS 2014

Sjovenis Paul Berben krijgt de verrassing van zijn leven als hij, voor zijn gehele oeuvre, “de Colla” in ontvangst mag nemen

Aandachtig luisteren de kinderen naar het verhaal van “oom” Rob Meurders
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Opening van de Tapijnkazerne tuin
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Herdenking van zeventig jaar bevrijding van Maastricht

“THANK YOU LIBERATORS, WE LOVE YOU” PARADE
TER ERE VAN DE ZEVENTIGJARIGE BEVRIJDING
VAN MAASTRICHT

Met vlaggen, handkussen en vele ‘thank you’s’ worden met
name de negen Amerikaanse veteranen begroet in Wijck
en het centrum van de stad. Voor Maastricht waren het
destijds een moeilijke vier jaren, vier maanden en precies
vier dagen voordat op 13 september 1944 het stadsdeel
Wijck werd bevrijd door de 30th Infantry Division uit
Amerika. Een dag later werd de rest van de stad bevrijd.
Om de zeventig jaar bevrijding te herdenken vinden
in het Limburgse tal van activiteiten, herdenkingen en
parades plaats, waaronder die in Maastricht. Gezeten in
oude legervoertuigen gaat de aandacht en veel applaus uit
naar diegenen die er destijds mede voor gezorgd hebben
dat Maastricht werd bevrijd. Na afloop van de parade is
er voldoende gelegenheid om met de bevrijders te praten
of met hen op de foto te gaan. Ze variëren in de leeftijd
van 87 tot 97 jaar en bij de een gaat het allemaal net iets
makkelijker dan bij de ander, maar genoten hebben ze

allemaal van de parade. “It was beautiful and so many
people to say hello” zegt een ontroerde Knox Holder
voordat hij voor de zoveelste keer op de foto moet. De
Amerikaanse veteranen hebben nog een druk programma
voor de boeg de komende dagen, maar zolang ze het
lichamelijk nog kunnen opbrengen doen ze het graag.
Terwijl het publiek zich vergaapt aan de vele voertuigen
wordt er in het Faliezusterpark, waar onder meer een
EHBO- en zendpost is gevestigd, de tijd van toen nagespeeld.
KIES JE EIGEN LUMIERE STOEL, SIT EN RELAX

Lumière Cinema, dat hoopt eind komend jaar zijn intrek
te nemen in het ketelhuis van de Sphinx aan het Bassin,
nodigt tijdens het Parcours het film minnend publiek uit
om een drietal bioscoopstoelen te testen en hun voorkeur
aan te geven. Onder de noemer ‘Let’s Go Lumière’ wil
de bioscoop het publiek tot aan de start in het nieuwe
onderkomen nadrukkelijk uitnodigen deel te nemen aan
de plannen voor het nieuwe filmtheater in de nieuwe
stadswijk Belvédère. Met een monumentale foyer met bar,
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Opening van de nieuwe bestemmingen in de oude brandweerkazerne

restaurant en terras zegt Lumière vanaf eind volgend jaar
een centrale plek in de stad te willen zijn voor ontmoeting.
Maar Lumière zegt ook meer te willen zijn dan film kijken.
Het ontwikkelt zich naar eigen zeggen steeds meer tot
werkplek en podium voor regionaal filmtalent. Tevens
wordt één van de nieuwe filmzalen geschikt gemaakt voor
lezingen, masterclasses en workshops. Het nieuwe Lumière
krijgt straks zes filmzalen, met in totaal vijfhonderd stoelen.
OPEN DAG ‘DE BRANDWEER’ ZORGT VOOR
FILEVORMING IN CAPUCIJNENSTRAAT

Een eerste kroonjuweel van het Belvédère-project is de
voormalige brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat.
Daar waar vroeger brandweerlieden hun post bemanden,
zijn nu ruim twintig bedrijven gevestigd die onder meer
actief zijn in de (multi)media sector. Zaterdag 27 september
was open dag en konden buurtbewoners en geïnteresseerden
zien wat er zich nu afspeelt in de voormalige kazerne. Via
rondleidingen van Ron van der Bolt en open studio’s krijgt
het publiek een eerste indruk van De Brandweer. Bedoeling
was dat alle aanwezige ondernemers van De Brandweer
samen met enkele aanwezige brandweerlieden op de foto
zouden gaan als oude en nieuwe ‘bewoners’ van het pand.
Echter, vlak voordat iedereen bij elkaar getrommeld is,
krijgen de brandweerlieden een oproep en moeten zij
direct uittrekken om een binnenbrand te blussen hetgeen
natuurlijk (bijna letterlijk) roet in het eten gooit. Vandaar
dat alleen maar de huidige ‘bewoners’ op de foto staan.

Tijdens Flikkendag wacht de cast in de Grote Staat een ware Ticket Parade

DUIZENDEN BEZOEKERS VOOR FLIKKENDAG

Niet alleen de acteurs van Flikken Maastricht en de politie
zorgen voor veel bezoekers aan het centrum van de stad.
Ook brandweer, ambulancedienst en de Nationale Reserve
komen met veel mankracht en materieel naar de binnenstad.
In het verlengde van Flikkendag Maastricht organiseren
de hulpdiensten de Euregionale Veiligheidsdag. Zo pakken
brandweer en GGD op de Markt uit met de modernste
materialen die zij ten dienste kunnen stellen voor de
samenleving. Flikkendag Maastricht en de Euregionale
Veiligheidsdag trekken volgens een schatting van de politie,
bijna honderdduizend belangstellenden.
DRIVE XPERIENCE DOET MAASTRICHT AAN

Met als motto ‘Maak van de nul een punt’ oftewel nul
verkeersslachtoffers, organiseert het ROVL in samenwerking
met gemeenten op diverse plekken een zogenaamde Drive
Xperience dag. Dit project voor jonge autorijders van 18
t/m 24 jaar die tussen de drie maanden en twee jaar hun
rijbewijs hebben, heeft als doel om jongeren bewust te
maken van het eigen rijgedrag en de risico’s die zij lopen.
Praktische oefeningen worden gebruikt als uitgangspunt
voor zelfreflectie. Niet het beheersen van de vaardigheden
maar het vermijden van risicovolle situaties staat centraal.
Het verbeteren van verkeersinzicht, zelfinzicht, gevaarherkenning, risicobewustzijn en risicoacceptatie staan
centraal in dit programma. Op de parkeerplaats van het
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Het is behoorlijk druk in en op de Maas tijdens de Triathlon

Dans in het stadspark tijdens het jaarlijks terugkerend Parcours

Gouvernement is het een drukte van belang. Vijftig
personen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan
de eerste (gratis) Drive Xperience in Limburg. De opening
wordt verricht door Erik Koppe (gedeputeerde Financiën,
Volkshuisvesting, Verkeer en Handhaving van Provincie
Limburg) door het maken van een noodstop op een glad
wegdek.

een ontketende Jony Heerink uit Amersfoort denkt daar
anders over en met een eindtijd van 2:09:04 is de gouden
plak voor haar.

MARCO AKERSHOEK WINT 2E TRIATHLON MAASTRICHT

Bij watersportvereniging Randwijck wordt het startsein
gegeven voor de tweede editie van de Triathlon Maastricht.
Een groot aantal deelnemers heeft zich ingeschreven voor
het onderdeel Olympic Distance waarbij men 1500 meter
moet zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer
hardlopen, voorwaar geen sinecure. De randvoorwaarden
zijn prima met een watertemperatuur van 18,4 graden en
een buitentemperatuur van zo’n 21 graden. Na het zwemgedeelte waarbij Marco Akershoek (Sittard) een kleine
voorsprong heeft op Geert Lantink (Eindhoven) is het
Sven Strijk die alles op alles zet om de verloren schade in
de komende twee disciplines goed te maken. Hij is bij
zowel het fietsen als hardlopen qua tijd de snelste maar
moet toch zijn meerdere erkennen in Marco Akershoek
die op de meet nog achttien seconden voorsprong heeft.
Bij de dames is het Jasmijn van de Burg uit De Koog die
met voorsprong aan het tweede onderdeel begint. Lang
lijkt het er op dat Jasmijn de winnares wordt van de
tweede editie Triathlon Maastricht bij de dames, maar

HET PARCOURS TREKT DUIZENDEN BEZOEKERS
RICHTING CENTRUM

De opening van het cultureel seizoen Maastricht (Het
parcours) is een boeiende mix van dans, muziek, toneel,
kunstvormen en .....Anneke Grönloh. Op diverse plekken in
de binnenstad kan men cultuur snuiven en genieten van een
keur aan artiesten en optredens die later in dit seizoen een
volledig optreden zullen verzorgen in een van onze theaters.
Veel moois is er te zien en te horen, waarbij de dansoptredens
bij ‘De Boompjes’ veel waardering kregen van het publiek
en wat te zeggen van de Australische-Nederlandse sopraan
Mirusia Louwerse die als solist toert met André Rieu
en onlangs verhuisde naar Maastricht, ze zet het Onze
Lieve Vrouweplein in vuur en vlam met een selectie van
songs die ze eind van deze maand zal presenteren in het
Theater aan het Vrijthof. We zien Heideroosjes-zanger
Marco Roelofs in een heel andere rol, maken een trip met
de mobiele wijnkar, genieten van fanfares, zangkoren,
popmuziek, huiskamerconcerten en van de jeugdige
artiesten bij het Kunstbende podium. Het slot is deze dag
voor de gezamenlijke koren van de Mastreechter Staar en
Mannenkoor Borgharen die in een ‘uitverkocht’ Theater
aan het Vrijthof laten horen wat ze in hun mars hebben.
Samen met solisten, Yukie Hada, Fabian Verga, Theo
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Afrondende werkzaamheden aan de A2 fietsbaan, de verbinding tussen de
wijken Nazareth en Amby

Sullot, Bér Schellings en Anneke Grönloh wordt een
bevrijdingsconcert van allure neergezet. De inmiddels
72- jarige zangeres zit al meer dan vijftig jaar in het vak
en weet het publiek nog altijd te raken met haar songs.
Speciaal voor dit concert zingt ze als finale Land of Hope
and Glory, Amazing Grace en We’ll meet Again dat door
velen uit volle borst wordt meegezongen. Met het Hoera
Vivat Mestreech gezongen door beide koren samen met
solisten van ’t Mestreechs Volleks Tejater komt er een einde
aan een dag vol van cultuur en smakelijke voorproefjes
voor het nieuwe seizoen.
LET’S DANCE, MEET, GREET AND EAT

In het Statenkwartier aan het Miserecordeplein vindt onder
de noemer ‘Blijf in contact met je buurt’ een dansfestijn
plaats met vele danskampioenen, waaronder winnaars
van bekende dansinstituten uit onze stad. Van hiphop tot
salsa, tango, rock-‘n-roll tot dinedancing, diverse stijlen
komen aan bod. Dit alles onder het genot van muziek,
een hapje en een drankje en de nodige gezelligheid onder
elkaar. Het publiek dat in grote getale is, wordt regelmatig
gevraagd om mee te dansen tijdens diverse workshops,
hetgeen voor een ontspannen sfeer zorgt en dat is nu
net de bedoeling van dit treffen, zo stelt Maria Essers,
voorzitter van Buurtplatform Argus (Statenkwartier). De
finale is voor rock-’n-roll legende Rene Schuman die zijn
drummer muzikaal komt feliciteren met de start van zijn
drumschool in de Brandweerkazerne.

Verfrissing alom als het Geusseltbad het buitenseizoen traditioneel afsluit met
een hondenzwemmiddag

HONDENZEMMEN IN
(BUITEN)GEUSSELTBAD

Het buitenbadseizoen van het Geusseltbad is diervriendelijk geëindigd met een spetterende hondenzwemmiddag.
Tussen 12.00-17.00 uur mogen hondenbaasjes met hun
trouwe viervoeter gratis gebruik maken van het buitenbad.
De Dierenambulance, Aveve en Trimsalon Aboo zijn ook
aanwezig en geven handige tips voor de verzorging van
de hond. Het is een drukke middag bij het zwembad,
menig baasje gaat zelf samen met de trouwe viervoeter
het water in. Het zwemwater zal hierna uit het buitenbad
verwijderd worden. Het bad wordt daarna grondig gereinigd
en winterklaar gemaakt.

SEPTEMBER 2014

Jo Coenen ontvangt de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn excellente verdiensten voor architectuur en stedenbouw

De heer Th.G.M. Hochstenbach ontvangt in het stadhuis het door zijn kleinzoon aangevraagde Draaginsigne Gewonden
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Opening van de Tapijnkazerne tuin

Het Bruisfestival op “De Kompe”, het voormalige sportveld van de Tapijnkazerne, is weer van start
gegaan

OPENING TAPIJN MET
KANONSCHOT

van Universiteit Maastricht en de
stad naar voortdurende vernieuwing.

VEEL BEKIJKS BIJ OPEN DAG
STADSBEHEER

Met een kanonschot van ’t Mestreechs
Rizzjemint is het terrein van de
voormalige Tapijnkazerne officieel
geopend voor het publiek. Een
voor veel Maastrichtenaren lang
gekoesterde wens gaat hiermee
in vervulling. De opening wordt
verricht door wethouder Gerdo van
Grootheest, UM vicevoorzitter Nick
Bos en namens de provincie Limburg
gedeputeerde Twan Beurskens.
Direct na de opening krijgen de
honderden aanwezigen een wel
zeer apart muziekstuk aangeboden,
namelijk een zogenoemde rolpoortensymfonie. Jazzmusici geven tezamen
met een aantal creatieve gebruikers
van Het Gebouw een kort maar
indrukwekkend optreden. Met
traditionele muziekinstrumenten
en dito geluid, het op en neer laten
van de rolpoorten en geluid van
boren, zagen, hamer en aambeeld
en naaimachine wordt de toon
gezet voor wat de toekomst van de
Tapijnkazerne betreft: een zoektocht

BRUIS TELT NIEUW RECORD
AANTAL BEZOEKERS VAN
45 DUIZEND

Stadsbeheer Maastricht nodigt het
publiek op zondag 21 september uit
om een kijkje achter de schermen te
komen nemen. Tijdens deze Open
Dag kan men kennismaken met de
medewerkers van Stadsbeheer die
de stad schoon, en technisch veilig
houden. Dit doen ze in samenwerking met meer dan honderd
medewerkers van de Maastrichtse
Toeleveringsbedrijven en met hulp
van de burgerij van Maastricht. Hun
slogan ‘Sjiek & Sjoen? Samen doen!’
is inmiddels een begrip geworden in
onze stad. Het publiek kan kennismaken met diverse werkzaamheden
van Stadsbeheer Maastricht en
meedoen met een prijsvraag waarbij
men kans maakt op een bomen- of
tuin-snoeibeurt of bestratingsonderhoud. Rond half drie zijn al ruim
vijfhonderd bezoekers geregistreerd
die na afloop van hun toertje Stadsbeheer worden getrakteerd op koffie
met cake.

Nog niet eerder zijn er zoveel kinderwagens, buggy’s en vrolijk spelend
kindergrut gezien op een popfestival,
waarmee opnieuw de slogan ‘Bruis
een festival voor de hele familie’ in
praktijk wordt gebracht. Bruis 2014
is een festival waar ‘oude gedienden’
spelen als jonge pubers met een
energie die geen weerga kent en
waar jongeren laten zien en horen
dat de wereld aan hun voeten ligt.
Dag drie, de van oorsprong originele
Bruisdag, heeft heel wat moois op
het menu staan, met top acts als
Wallace Vanborn, Bettie Serveert
en Mister Charles Bradley and his
Extraordinaires en diverse verrassingen zoals onder meer Liam Finn
(zoon van Neil van Crowded House),
zangeres Sharon Kovacs en de soul
van St. Paul & The Broken Bones.
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Gestart in Sarajevo met als eindbestemming Aken, doet de “Flame for Peace” onderweg ook Maastricht aan

Optreden van kinderen op Cruyff-court aan het Old Hickoryplein tijdens eerste Stadsfestival om diverse (onbekende) prachtplekken te benadrukken
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Selfie-spot in Maastricht

Een verdacht pakketje werd afgeleverd bij het
Stadskantoor van Maastricht. Na onderzoek
bleek het loos alarm, een dure grap

Open dag Stadsbeheer Maastricht

WAT WAS ER NOG MEER....
NIEUWE SELFIE-SPOTS IN
MAASTRICHT

Met het plaatsen van de tweede ster
op een 2600 kilo zware betonnen voet
in het plantsoen bij het centraal station
(de eerste staat met de rug naar de
Onze Lieve Vrouwebasiliek) is onze
stad weer een selfie-spot rijker.
NIEUWE HAL KRINGLOOP GEOPEND

Burgemeester Onno Hoes opent de
nieuwe hal van Kringloop-Zuid,
waarbij opmerkelijk is dat de nieuwe
Kringloopwinkel in stadsdeel
Randwijck geheel is opgebouwd met
hergebruikte materialen.
DANSCENTRUM BERNAARDS
LEVERT WK WINNAARS AF

Hiphopdansers van Danscentrum
Bernaards aan de Brusselsestraat
hebben tijdens het WK in Bochum
drie medailles in de wacht weten te
slepen. Goud is er voor de formatie

Oxygen (Jennifer Romen), zilver voor
Levy Habets en brons wordt behaald
door het duo Dahnee Crolla en
Eva Jansen.
MAASTRICHT MEEST CRIMINELE
STAD VAN GEHEEL NEDERLAND

RTL Nieuws bericht dat Maastricht
dit jaar de titel van meest criminele
stad van Nederland heeft verworven.
Burgemeester Hoes gaat samen met
de politie kijken hoe de criminaliteit
in onze stad aan te pakken.
VROEGE START VOORBEREIDING
KERSTVERSIERING

Met het aanbrengen van de eerste
sfeerverlichting in de Stationsstraat
is al deze maand gestart omdat men
maar liefst 1 miljoen lampjes wil
verwerken in een verlichting die zich
uitstrekt vanaf het station tot aan het
Jekerkwartier en eindigt ter hoogte
van het Emmaplein.

IN ZINGENDE KAPPER GAAT OOK
EEN ZEER VERDIENSTELIJK
DICHTER SCHUIL

Coiffeur Jef Verheijde blijkt niet alleen
een verdienstelijk kapper en zanger te
zijn, deze maand verschijnt ook zijn
eerste gedichtenbundel met de titel
Hersenspinsels. De opbrengst van het
boekje gaat volledig naar een goed doel.
CV DE WATERRATTE GEEFT
JUBILEUMBOEK UIT

CV De Waterrate uit Heugem geven
ter ere van hun 55-jarig bestaan een
jubileumboek uit. In het boek staat
de geschiedenis van de carnavalsvereniging en de wijk Heugem in
woord en beeld weergegeven.
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Bij de restauratiewerkzaamheden in het Stadhuis is op de zolderverdieping houtworm aangetroffen. Restauratie kost naar schatting 1,5 miljoen euro

ScenesConnected 4+, “Nazomer festival editie”, een breed, cultureel, kunst & muziekfestival
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Natuurmonumenten organiseert de Wilde buitendag “Leer toveren” op de Sint Pietersberg
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Officiële start van de bouw van de nieuwe Pathé Bioscoop

START BOUW VAN PATHÉ BIOSCOOP

De start van de bouw van de nieuwe Pathé bioscoop is
een nieuwe stap in de ontwikkeling van het gebied rond
de Boschstraat en Bassin. Maar liefst tien schoppen staan
gereed in de kuil voor het Eiffelgebouw. Een exemplaar is
bestemd voor de algemeen directeur van Pathé Nederland
Lauge Nielsen. De resterende negen voor vertegenwoordigers
van de Maastrichtse samenleving, waaronder wethouder
Gerdo van Grootheest, oud Sphinx medewerker de heer
Westenberg, een lid van de Tempeleers, een student en
een medewerker van het restaurant Doe Gewoon. Al deze
mensen staan in de kuil om een tijdscapsule – met daarin
een bouwtekening van weleer en een kop en schotel van
de Sphinx – voor onbepaalde tijd in de grond te laten
verdwijnen.
EXPOSITIE VIKINGEN IN DE LAGE LANDEN GEOPEND

Centre Céramique pakt samen met het Gallo-Romeins
Museum uit met een duo-tentoonstelling over de

Vikingen. Wie waren die Vikingen, waarom kwamen ze
helemaal naar Nederland en zelfs naar Maastricht? Wat
kwamen ze hier doen? Waren ze echt zo bruut en onverschrokken als beweerd wordt? En hoe maakten ze hun
beroemde, snelle wendbare schepen, waarmee ze zo ver
de rivieren konden opvaren? In Maastricht worden
verhalen verteld over de Vikingen in de Lage Landen:
hun veroveringen tussen 800 en 1100 na Chr. via de Rijn,
bij Dorestad en via de Schelde, en natuurlijk de plunderingen in ons eigen Maasdal. In het Gallo-Romeins
Museum Tongeren is de tentoonstelling ‘Vikingen!’ te
zien, waar het accent ligt op het dagelijks leven van dit
volk. Een van de topstukken in Maastricht is een schaalmodel van het Oseberg schip en de gereedschappen
waarmee de Vikingen deze schepen bouwden. Natuurlijk
worden veel originele Vikingwapens getoond: zwaarden,
messen en bijlen. Uit de eigen collectie van Centre
Céramique worden indrukwekkende zilverschatten
en fraaie sieraden getoond. Ook het Rijksmuseum van
Oudheden stelt belangwekkende Vikingvondsten uit
het rivierengebied beschikbaar, zoals zwaarden, sieraden

58

OKTOBER 2014

Op het Vrijthof wordt tijdens Château Maestricht
het Jaarboek Maastricht 2013 – 2014 gepresenteerd

John Morreau wint met zijn foto van de Tattoo Conventie
de fotowedstrijd van Jaarboek Maastricht

en gebruiksvoorwerpen uit Dorestad, de beroemde
nederzetting bij Utrecht waar de Noormannen veelvuldig
hebben huisgehouden. Vrijdag 17 oktober is de officiële
opening van deze tentoonstelling, waarbij in het Centre
Céramique onder meer wethouder Cultuur van de gemeente
Maastricht Mieke Damsma, schrijver van het boek
‘Vikingbloed’ Luc Hanegreefs en directeur Centre Céramique,
Kumulus en Natuur Historisch Museum Maastricht Eric
Wetzels aanwezig waren, waarbij Vikinggenootschap
Scaldingi en Setheater Maastricht voor het nodige
spektakel zorgen.

Maastricht 2013-2014 officieel gepresenteerd. Wethouder
John Aarts mag uit handen van voorzitter Erik Rosier en
hoofdredacteur René van den Bergh het eerste exemplaar
in ontvangst nemen. In zijn speech haalt de wethouder
werkelijk alles uit de kast (hij begint zelfs te zingen)
om maar aan te geven hoe belangrijk dit boek is voor de
geschiedenis van Maastricht. “Iedereen zou eigenlijk een
dergelijk exemplaar in zijn of haar boekenkast moeten
hebben staan”, aldus Aarts. Jaarboek 2013-2014 heeft als
thema Gastvrij Maastricht als ode aan de geroemde
hospitality van Maastricht, als onderzoek naar wat
gastvrijheid inhoudt en als visie op wat gastvrijheid
‘toekomstproof’ zou maken. Naast veel fotowerk van de
vaste fotografen is er ook plaats voor de winnaars van
de fotowedstrijd, die voor het eerst werd georganiseerd
door de stichting. Tijdens de presentatie van het jaarboek
wordt ook de algehele winnaar bekend gemaakt van deze
wedstrijd, waarbij iedereen zelfgemaakte foto’s van een
gebeurtenis in Maastricht kon opsturen. John Morreau uit
Maastricht wordt door de jury gekozen als absolute winnaar
met zijn foto van de tattoo conventie in het MECC. Voor
het jubileum in 2015 (zestigste editie ) is men al bezig
met het samenstellen en voorbereiden van een grote
overzichtstentoonstelling die als werktitel heeft ‘Een
wandeling door je leven’. In samenwerking met Centre
Cèramique en het Museum aan het Vrijthof hoopt men te
komen tot een grote tentoonstelling die in de zomer van
2015 moet plaatsvinden.

PRESENTATIE JAARBOEK MAASTRICHT
DOORSPEKT MET DE NODIGE HUMOR

Stichting Jaarboek Maastricht is opgericht in 1990 en geeft
onder haar verantwoordelijkheid sindsdien het Jaarboek
Maastricht uit. De doelstelling van de Stichting is het
(doen) samenstellen en uitgeven van een jaarlijkse uitgave
(jaarboek) waarin verslag wordt gedaan van belangrijke
en wetenswaardige gebeurtenissen binnen de gemeente
Maastricht uit het afgelopen jaar. De geschiedenis van
de Jaarboeken Maastricht, die teruggaat tot 1955, staat
beschreven in het Jubileumboek “Jaarboeken Maastricht
1955-2005” . De jaarboeken, als doorlopende reeks, vormen
een belangrijke bron van informatie over de sociale,
economische en fysieke veranderingen in Maastricht
in de decennia. Op de plek van Château Maestricht,
een grote luxe tent op het Vrijthof, wordt het Jaarboek
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“Stroop”: een dansvoorstelling voortgekomen
uit de samenwerking tussen de Nederlandse
Dansdagen en FASHIONCLASH

WIEKER HOFZENGERS VIEREN
VIJFTIGJARIG JUBILEUM
OP GEHEEL EIGEN WIJZE

Toen in oktober 1964 de Wieker
Hofzengers als zanggroep werd
opgericht kon niemand bevroeden
dat vijftig jaar later deze zanggroep
triomfen zou vieren van Maastricht
tot Madrid en van Luzern tot Las Vegas.
Een gelegenheidsgroep gevormd door
leden van het mannenkoor Wieker
Eindrach was het begin. Doel was een
eenmalig vocaal carnavalsoptreden bij
de plaatselijke carnavalsvereniging,
de Keemeleers. Het grote voorbeeld
hiervoor waren de befaamde Mainzer
Hofsänger. Dit optreden werd zo’n
onverwacht succes dat men gelijk
geboekt werd voor een volgend
carnavalsoptreden bij een bevriende
vereniging en daarna al heel snel bij
andere carnavalsverenigingen in de
regio. De Wieker Hofzengers worden hiermee definitief op de kaart
gezet. In hoog tempo nam het aantal
optredens buiten het carnavalsseizoen toe en besloten werd om als
zelfstandige vereniging met eigen
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Jeker Jazz: een programma met niet alleen alle heerlijke facetten van de jazz muziek,
maar vooral sfeer, sfeer en nog eens sfeer.

statuten verder te gaan. Hiermee
waren de Wieker Hofzengers ook
‘officieel’ geboren. Het repertoire
werd aangepast voor Nederlands
en internationaal publiek. Bij ieder
optreden wordt vóór elk nummer
uitleg gegeven over de inhoud, zodat
ook iedere niet Maastrichtenaar of
niet Nederlander weet waar het over
gaat. De grote kracht van de Wieker
Hofzengers is echter dat op de bühne
een complete ‘act’ wordt opgevoerd.
Dit en het feit dat het publiek in de
zaal actief betrokken wordt, maken
de Wieker Hofzengers al vijftig jaar
een succes. Met recht kregen de
Wieker Hofzengers dan ook de titel
Ambassadeurs vaan de Mestreechter
Geis mee. Tijdens een receptie ter
ere van het vijftigjarig jubileum,
gehouden in het alom bekende
Brand’s Beerhoes in Wijck, werden
niet alleen handen geschud maar ook
vele anekdotes opgehaald uit
vervlogen jaren. Ter ere van hun
jubileum wordt deze avond ook de
cd ’50 Jaor Plezeer’ gepresenteerd.

JEKER JAZZ 2014 VAN START MET
SWINGENDE KLANKEN

Bedoeling van Jeker Jazz is om een
sfeervol en divers programma neer te
zetten op diverse plekken in de binnenstad van Maastricht. Getuige een
kleine rondgang op de eerste avond
is men hierin wederom geslaagd.
Van dixieland tot pop, van blues tot
easy-listening, van funk tot rock ‘n
roll, van wereldmuziek tot jazz en
een flinke portie soul, dat zit allemaal
in het vat van Jeker Jazz 2014. Voorzitter Benoît Hameleers geeft in het
programmaboekje hoog op over het
enthousiasme bij allen die betrokken
zijn bij Jeker Jazz. Hierin schuilt de
kracht van dit jaarlijks festival dat
haar eigen boontjes moet doppen,
zonder enige vorm van subsidie. En
dat ook het publiek haar enthousiasme niet onder stoelen of banken
steekt, blijkt vrijdagavond al op de
eerste van drie dagen Jeker Jazz.
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“65+ Alive & Kicking”: een performance waarin onder andere een aantal
finalisten van de 65+ talentenjacht als het ware zichzelf speelden

HONDERDSTE AFLEVERING FLIKKEN
MAASTRICHT OPGENOMEN

In de Maastrichtse binnenstad is de honderdste aflevering
van de populaire tv serie Flikken Maastricht opgenomen.
De cast van de politieserie wordt na de opnames flink in het
zonnetje gezet. Het zal echter nog een poos duren voordat
de jubileumaflevering op de buis te zien is, want volgens de
makers van de serie kan dit wel eens eind 2015 gaan worden.
WEEK VAN DE OUDEREN AFGESLOTEN MET
65+ ALIVE & KICKING

Een lang leven vol kunst en cultuur! Van woensdag 1 t/m
8 oktober vinden er meer dan vijftig culturele activiteiten
plaats van, met en door ouderen op zo’n 25 plekken in
Maastricht en omgeving. De stad Maastricht wil graag dat
zowel jong als oud zoveel mogelijk deelneemt aan kunst
en cultuur. Tout Maastricht organiseerde in opdracht van
de gemeente Maastricht, Envida en Mosae Zorggroep dit
jaar de Week van de Ouderen. In juni hebben er voorrondes
plaatsgevonden voor een culturele talentenjacht ‘65+
talent’. Tijdens de finale in juli zijn elf finalisten uitgeroepen
met verschillende artistieke achtergronden. Samen met
regisseuse Tamara Jongerden werkten een aantal finalisten
samen met een student van het Conservatorium (Kars Grit)
en een jonge speelster van het Jongeren Theaterhuis van
het Kumulus (Luca Meisters) aan de productie ‘65+ Alive &
Kicking’, een theatrale performance met een persoonlijk

De eerste editie van de City Run Maastricht met afstanden
van 5, 10 en 15 kilometer.

documentair karakter. Projectleider Geerte Courtens kijkt
vol trots terug naar de Week van de Ouderen. “Bij kunst
en cultuur maakt leeftijd niets uit. Hier zijn geen grenzen.
SPORT EN PLEZIER GAAN SAMEN BIJ
CITY RUN MAASTRICHT

De eerste City Run Maastricht op zondag 12 oktober staat
in het teken van de Oktoberfeesten. Aangemoedigd door
de MAC Social Sport girls in gepast tenue wordt er voor
iedere start een ‘feestelijke’ warming-up gehouden waarbij
zelfs de polonaise niet ontbreekt. Gezelligheid alom
dus, echter na het startschot wordt het een serieuze klus
voor de lopers. Er is een parcours van zo’n 5 km uitgezet
door het prachtige Jekerdal waarbij de bosweg naar de
Apostelhoeve voor velen een kuitenbijter van jewelste is.
Op de 5 km is het favoriet Ricardo Floris die met ruime
voorsprong de eerste plek behaalt bij de heren en op de
10 km is het Haron Touzani die ook in de categorie heren
nummer 1 wordt . Op de 15 km zijn het Dennis Kroon bij
de heren en Mirande Lemeer bij de dames die als nummer 1
worden gekroond en op het laatste onderdeel (20 km) is
het Jean Pierre Diederen die vanaf de start de leiderspositie
inneemt om deze niet meer af te geven en bij de dames is
het Jade Veillet die als eerste over de finish komt.
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Hiddema versus Oppenheimer: de advocaat is niet te spreken over de cartoons van de tekenaar en laat het tot een kort geding komen

De vierde editie van TEDx Maastricht
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Bij zijn afscheid als voorzitter van het Old Hickory Fund, ontvangt Guill van Lijf de Trichter
(voor de tweede keer overigens)

World Press Foto expo in Centre Ceramique. Moeder
kijkt naar kledinglabel dochter, na het zien van de
foto’s van de instorting kledingfabriek in Bangladesh

WAT WAS ER NOG MEER....
DE TRICHTER VOOR
GUILL VAN LIJF

Guill van Lijf heeft De Trichter (de
erepenning van de stad Maastricht)
ontvangen. Van Lijff, voormalig
directeur van VVV Maastricht, is sinds
jaren de grote kracht en organisator
van de bezoeken die de Amerikaanse
veteranen van de Old Hickory
compagnie aan Maastricht hebben
gebracht.
GOUDEN TELEVIZIER RING 2014
VOOR FLIKKEN MAASTRICHT

Met 46 procent van de uitgebrachte
stemmen heeft de populaire televisieserie Flikken Maastricht de Gouden
Televizier Ring 2014 gewonnen. De
politieserie, die sinds 2007 menig
kijker aan de buis weet te kluisteren,
liet series als Syndroom en Penoza III
achter zich in de race naar de felbegeerde titel.

CEES VAN STIPHOUT
NEEMT STOKJE OVER
VAN THEO COENEGRACHT

Theo Coenegracht heeft aangegeven per
1 januari 2015 te stoppen als voorzitter
van de afdeling Maastricht-Heuvelland
van de Koninklijke Horeca Nederland.
Uitbater van Casino Slavante, Cees van
Stiphout, wordt zijn opvolger.

FANFARE SINT SERVATIUS
HAALT TITEL LEUKSTE
VERENIGING BINNEN

In haar 110e bestaansjaar heeft Fanfare
Sint Servatius uit Biesland de titel
‘Leukste vereniging van Maastricht’
behaald. Aan deze wedstrijd, die
uitgeschreven wordt door de Rabobank
en Wowdeal, deden driehonderd
verenigingen mee.

TRANSPARANT PRIJS 2014
VOOR MAMA ALICE

De Stichting Mama Alice uit Maastricht
heeft de Transparant Prijs 2014
gekregen. De prijs, een geldbedrag
van € 25.000, gaat naar een goede
doelenstichting die in haar jaarverslag
donateurs het beste informeert over
haar inspanningen van het afgelopen
jaar.
MARCEL KNOLS VERTREKT BIJ
VVV MAASTRICHT

Huidig directeur van het VVV
Maastricht Marcel Knols treedt per
1 januari 2015 in dienst van het
Holland Casino. Knols, sinds 2002
actief voor VVV Maastricht, stond onder
meer aan de basis van het Maastrichts
Uitburo en het Maastrichts Congres
Bureau.
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Kinderen genieten van het thema Feest tijdens de opening van de Kinderboekenweek

Op dierendag wordt een stille tocht gehouden voor de dieren die sterven in laboratoria, waaronder ook die bij de Universiteit Maastricht
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JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

Vastelaovends vereiniging Veer Motte Door

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015
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“La saison culinaire” vormt het hoogtepunt van Château Maestricht

CHÂTEAU MAESTRICHT VERWELKOMT
ACHTTIEN WIJNDOMEINEN

Op het Vrijthof wordt voor de derde keer het driedaagse
gastronomische evenement Château Maestricht gehouden.
Er nemen vijftig standhouders aan deel, onder wie achttien
vertegenwoordigers van Belgisch- en Nederlands Limburgse
wijndomeinen. Uit een inventarisatie onder de leden van
de twee belangrijkste restaurantclubs in de stad blijkt,
dat het evenement steeds bekender wordt en dat de
Maastrichtse restaurants er in hoge mate van profiteren.
Vrijwel alle restaurants zijn drie avonden lang tot de nok
toe gevuld. Wanneer Château Maestricht om 20.00 uur de
deuren sluit, trekken de bezoekers massaal de binnenstad
in om de restaurants te bevolken.
WERKCONFERENTIE OVER NIEUWE
WERKWIJZE GEMEENTERAAD

Raadsleden en ‘burgerraadsleden’, leden van het college van
B&W, ambtenaren en enkele inwoners buigen zich in een

werkconferentie over de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad. Hoe maken we de nieuwe manier van werken
succesvol? Welke participatievormen zijn aantrekkelijk?
Welke debatvormen? Welke informatie en ondersteuning
hebben bezoekers van de bijeenkomsten nodig? En hoe
krijgen we dat op een positieve manier voor het voetlicht bij
de inwoners? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen waarop
een antwoord moet worden gevonden. De nieuwe werkwijze
gaat in per 1 januari. Vanaf die datum wordt in principe maar
één keer in de veertien dagen vergaderd, en als het nodig is,
vaker. De huidige raadscommissies (vergaderingen van raadsleden en ondersteunende ‘burgerraadsleden’) die nu over de
hele maand verspreid gehouden worden, gaan in de nieuwe
opzet verdwijnen. De raadsvergaderingen worden opgedeeld
in drie opeenvolgende blokken: een blok voor ‘participatie en
informatie’, waarin burgers en organisaties hun zaak kunnen
bepleiten en raadsleden vragen kunnen stellen, een blok voor
discussie tussen raadsleden en leden van het college van B&W
en een blok met de formele raadsvergadering. De gemeente
hoopt dat de nieuwe werkwijze debatten oplevert die gevarieerder zijn en voor bezoekers interessanter om te volgen.
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Start van de nieuwbouw van bioscoop Lumière

Artsen van het MUMC, diabetespatiënten en vele anderen spinnen voor een
betere toekomst voor mensen met diabetes

START NIEUWBOUW LUMIÈRE CINEMA

GEMEENTEN VERBIEDEN HAPPY HOUR IN CAFÉS

De bouw van de nieuwe Lumière Cinema gaat officieel van
start. Het in de Bogaardenstraat gevestigde filmhuis krijgt
een plek in de ketelhuizen en de elektriciteitscentrale van
de voormalige Sphinxfabriek, pal achter de Timmerfabriek
met uitzicht op het Bassin. Het vernieuwde Lumière
wil nauw gaan samenwerken met de ondernemers in de
pittoreske binnenhaven. Het filmtheater moet eind 2015
open gaan.

In een gezamenlijke aanpak om het alcoholmisbruik onder
de jeugd terug te dringen gaan Maastricht, Valkenburg
aan de Geul, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem happy
hours in de horeca verbieden. Tijdens de happy hours
worden twee glazen bier voor de prijs van één verkocht.
De gemeenten hebben de handen ineengeslagen in een
preventie- en handhavingsplan. De bedoeling daarvan is
dat maatregelen op elkaar afgestemd worden, om in de
hele regio één lijn te trekken. Aanleiding voor de maatregelen is een onderzoek naar drankgebruik onder de
Zuid-Limburgse jeugd. Daaruit bleek dat de gemiddelde
leeftijd waarop het eerste glas bier wordt gedronken op
11,1 jaar ligt. In de meeste gevallen gaat het dan meteen om
vijf glazen of meer.

MVV PRESTEERT SLECHT MAAR BOEKT
BESCHEIDEN WINST

MVV maakt bekend over het seizoen 2013-2014 een
bescheiden winst van 58.000 euro te hebben geboekt.
Hoewel de resultaten op sportief gebied tegenvallen, gaat
het met de club financieel en organisatorisch goed. MVV
zegt deze winst dan ook als een financiële opsteker voor de
organisatie te beschouwen. Door goed te letten op de kosten
en een extra inspanning ten aanzien van sponsoring is
het gelukt een positief resultaat te bereiken. Het positief
resultaat wordt gebruikt om de tekorten uit het verleden
weg te werken. MVV heeft momenteel een negatief eigen
vermogen van 340.000 euro. Voor het seizoen 2014-2015 is
de prognose om 175.000 euro winst te maken om zo een
belangrijke stap te zetten richting een financieel gezonde
club. Verwacht wordt dat in seizoen 2015-2016 het
resterende tekort wordt weggewerkt.

SLUITING ZEVEN SPORTZALEN

Met het oog op een efficiënter gebruik van de binnensportlocaties in de stad wil de gemeente in de periode
tot 2017 zeven sport- en gymzalen in de stad sluiten. De
sportzalen van Heer (Petrus Bandenplein), Boschpoort
en Biesland en de gymzalen in Itteren, Wittevrouwenveld,
Nazareth en Limmel worden gesloopt of krijgen een andere
bestemming. De zalen zijn te oud, kosten te veel qua onderhoud en/of kennen een te lage bezettingsgraad. Daarnaast
denkt de gemeente dat voor de genoemde zalen binnen een
grens van één kilometer voldoende alternatieven zijn.
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11-11 om 11:11. Voor veel liefhebbers het begin van het nieuwe carnavalsseizoen

OPENING CARNAVALSSEIZOEN

Met aftellen tot het tijdstip van 11:11 uur en het zingen van
het Limburgs volkslied wordt om 11:11 uur op het Vrijthof
het nieuwe carnavalsseizoen officieel geopend waarna
een grote menigte carnavalsvierders zich in het feestgedruis
stort. Tijdens ‘de11devande11de’ treedt een keur aan artiesten
op waaronder Beppie Kraft en de Toddezèk. Naast de
uitreiking van de oeuvre-award ‘De Sjeng’ aan accordeonist
Geert Hermkes wordt er ook een ode gebracht aan de in
augustus overleden zangeres Truus Willems. Rond kwart
over vijf wordt het maximum aantal van twintigduizend
bezoekers op het Vrijthof bereikt, waarna niemand meer
wordt toegelaten.
GEBOUWEN UNIVERSITEIT GEVEN HUN
HISTORIE PRIJS

De stad wordt een nieuwe toeristische route rijker. De
zogeheten Kunst- en Erfgoedroute van de UM – een
officieel beschreven rondwandeling langs alle historische
gebouwen in het stadscentrum waarin afdelingen van
de universiteit zijn ondergebracht – wordt opgenomen
in het rondleidingenaanbod van de VVV Maastricht. De
universiteit is gevestigd in een aantal bijzondere gebouwen
in de stad, die elk hun eigen karakter en sfeer hebben.
Achter de gevels van deze gebouwen zijn bovendien tal
van unieke kunstwerken te bezichtigen. De Kunst- en
Erfgoedroute (Arts & Heritage Tour in het Engels) heeft al
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Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Tempeleers worden
de Vastelaovendsvierders 2014 bekend gemaakt, v.v. Veer Motte Door

dit culturele erfgoed bij elkaar gebracht in een handzame
wandelroute. De wandeling kan worden afgelegd onder
begeleiding van enthousiaste UM-studenten die speciaal
hiervoor zijn opgeleid. De Arts & Heritage Tour is het
eerste structurele en professionele samenwerkingsproject
tussen VVV Maastricht en UM, in het kader van ‘Maastricht
universiteitsstad’.
IN DE KARKOL BESTE CAFÉ VAN LIMBURG

Café In de Karkol wordt uitgeroepen tot beste café van
Limburg.Het café in de Stokstraat eindigt in de landelijke
Top 100 van Misset Horeca op een vierde plaats. De jury
vindt In de Karkol de huiskamer van de Limburgse
hoofdstad, zowel wat betreft uitstraling, gasten, personeel
en kastelein-eigenaar Barth Hochstenbach. Maastricht
staat in totaal drie keer in de lijst: naast In de Karkol zijn
dat In den Ouden Vogelstruys (40) en de Poshoorn (47).
ALBERT NUSS VERLAAT POLITIEK

PvdA-fractievoorzitter en voormalig wethouder Albert Nuss
verlaat per 16 december de gemeenteraad. Nuss treedt per
1 januari 2015 in dienst bij de Stichting Onderwijs
Midden-Limburg als voorzitter van de centrale directie
van het Connect College in Echt. Josje Godwin-Wehrens
volgt Albert Nuss op in de PvdA-fractie in de gemeenteraad.
De PvdA-fractie heeft Frans Bastiaens gekozen tot nieuwe
fractievoorzitter en Anita van Ham tot vice-voorzitter.
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Op diverse plaatsen in Maastricht worden leen
scootmobiels ter beschikking gesteld.

START UITLEEN SCOOTMOBIELEN

In de zorgcentra Scharwyerveld en
Daalhof start de gemeente met
het uitlenen van scootmobielen.
Beide zorgcentra krijgen de
beschikking over zeven scootmobielen
die voor één of twee dagdelen
kostenloos geleend kunnen worden
door iedere burger met een mobiliteitsprobleem. Om deelname zo
laagdrempelig mogelijk te maken
is het uitlenen van de scootmobiel
gratis en aan zo weinig mogelijk
regels gebonden. Gebruikers van
een leenscootmobiel moeten wel
kunnen aantonen dat ze met het
vehikel overweg kunnen. Daarom
ondergaan gebruikers van de scootmobielpool een rijvaardigheidstest.
Slagen ze, dan krijgen ze een pas
waarmee ze bij elk uitleenpunt in
de gemeente terecht kunnen voor
een scootmobiel. Het voordeel voor
de burger is dat hij de scootmobiel
via de pool kan gebruiken als hij
deze nodig heeft en thuis geen
scootmobiel hoeft te stallen. Ook
heeft hij zo geen maandelijks
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Peter van Uhm combineert in zijn peptalk
verschillende voorbeelden uit zijn militaire
verleden met het hedendaagse zakenleven

Jumping Indoor Maastricht

terugkerende kosten. Het voordeel
voor de gemeente is naar verwachting
dat er minder scootmobielen vast
worden verhuurd en er dus een
besparing plaatsvindt. De uitleen
start in Malberg en Daalhof maar
het is de bedoeling de uitleen snel
uit te rollen over de hele stad. De
gemeente hoopt op termijn te
beschikken over een pool van 150
scootmobielen in de hele stad.

De organisatie is in handen van zes
studenten Health, Medicine & Life
Sciences, onder leiding van hoogleraar Klasien Horstman. Tijdens de
burgertop benoemen de deelnemers
zes thema’s op het gebied van zorg
en gezondheid. Burgerpanels moeten
vervolgens handen en voeten gaan
geven aan onder meer een zorgkroeg
met een inloopspreekuur, een buurt
informatie centrum, het stimuleren
van beweging en het bij elkaar brengen
van vraag en aanbod in een wijk.

BURGERS MOGEN MEEPRATEN
OVER ZORG
TIJDENS BURGERTOP

Tweehonderd inwoners van de stad
mogen op 1 november meepraten
over het onderwerp gezondheid
tijdens de zogeheten M200 burgertop
voor gezondheid en zorg. De deelnemers zijn via loting geselecteerd
uit de gemeentelijke basisadministratie, waarbij alle groepen uit de
samenleving evenredig zijn
vertegenwoordigd. De M200 is
een initiatief van de universiteit
en wordt ondersteund door de
gemeente en GGD Zuid-Limburg.

VAN DER VLEUTEN WINT
JUMPING INDOOR
MAASTRICHT

Springruiter Maikel van der Vleuten
wint de Grote Prijs van Maastricht
tijdens Jumping Indoor Maastricht
in het MECC. Van der Vleuten is ook
de winnaar van de Grote Prijs van
Maastricht 2013. Jumping Indoor
Maastricht 2014 trekt 22.000
bezoekers, 10 procent meer dan in
2013. Daarmee hoort JIM weer bij de
grote paardensportwedstrijden in
Nederland.
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In Maastricht zijn er bij de intocht van Sinterklaas geen protesten
tegen Zwarte Piet

AANKOMST SINTERKLAAS EN ZIJN PIETERMANNEN

Na een lange bootreis vanuit Spanje arriveert Sinterklaas
met zijn stoomboot vol zwarte pieten bij Rederij Stiphout
waar hij vriendelijk wordt onthaald door burgemeester
Onno Hoes en De Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815. Onder grote belangstelling van de vele
aanwezige kinderen zet Sinterklaas voet aan wal en schudt
de vele kinderhandjes. Hierna maakt hij een rondrit door
de stad. Langs de route staan duizenden kinderen met
hun ouders. Na afloop van de rijtoer is er een officiële
ontvangst in het stadhuis, waar kinderen de goedgeefse
heilige persoonlijk welkom mogen heten.
NOODFONDS VOOR HULP GEWONDE DIEREN

Het stadsbestuur roept een noodfonds voor dieren in het
leven. Het fonds moet ervoor zorgen dat gewonde dieren
meteen hulp krijgen zonder voorafgaand gesteggel over
de vraag wie de rekening moet betalen om het dier te
behandelen. De dierenpolitie kan dan na een melding
direct de juiste organisatie inschakelen. Bij zwaargewonde
dieren kan meteen de dichtstbijzijnde dierenarts worden
gebeld. In alle gevallen is de rekening voor het noodfonds.
Als de eigenaar wordt getraceerd, worden de kosten vervolgens op hem of haar verhaald. Het stadsbestuur wil verder
invoeren dat minima hun hond of kat gratis kunnen laten
chippen. Hierdoor kunnen de eigenaren van weggelopen
dieren sneller achterhaald worden, hetgeen geld bespaart
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Sinterklaas aan de Maas met actrice Peggy Vrijens als speciale voorlees gast

bij de opvang van dieren. Bovendien past het in het armoedebeleid van de stad. De basis voor het noodfonds komt uit
de bestaande begroting voor dierenwelzijn.
WATERSCHAP LAAT OUDE KANJEL
WEER KRONKELEN

Waterschap Roer en Overmaas laat weten zo’n 1,3 kilometer
van de Oude Kanjel tussen Itteren en de Maas opnieuw te
gaan aanleggen. Het waterschap wil de beek weer laten
kronkelen (meanderen). Tevens worden de oevers flauwer
gemaakt, wordt het slib van de beekbodem gebaggerd
en wordt een van de stuwen verwijderd. De beek krijgt
daardoor een natuurlijker uiterlijk en de leefomgeving
van planten en dieren in en om de beek zal verbeteren. In
maart 2015 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.
MAASTRICHT-OOST KRIJGT EIGEN STADSPARK

Maastricht-Oost krijgt een eigen stadspark. Het Koningsplein en het Oranjeplein worden aan elkaar verbonden en
krijgen een stevige opknapbeurt. Het park moet uiterlijk
in 2019 klaar zijn. Daarnaast wordt de Gemeenteflat
opgeknapt en verhuist de Albert Heijn aan de Scharnerweg.
De aanpassingen zijn onderdeel van de Groene Loper, de
plannen voor bovenop de A2-tunnel. Het opknappen van
het gebied begint al voordat de tunnel in 2016 klaar is. De
kosten van het totale project, een initiatief van de gemeente,
Albert Heijn en Avenue2, bedragen 20 miljoen euro.
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De Michelin gids doet ook dit jaar weer Maastricht aan. Deze keer
geen Limburgse restaurants bij de nieuwe sterren

PRESENTATIE MICHELINGIDS

In het Theater aan het Vrijthof vindt voor de derde keer
op rij de jaarlijkse presentatie plaats van de Michelingids,
waarin de Nederlandse haute cuisine wordt beoordeeld.
Restaurant Toine Hermsen in de Sint Bernardusstraat raakt
zijn Michelinster kwijt, zo blijkt uit de nieuwe gids voor
2015. Met het verdwijnen van de ster van Toine Hermsen
begint het aantal sterrenzaken in de stad flink te slinken.
Er zijn nog maar drie zaken die de bijzondere culinaire onderscheiding mogen voeren. Behalve Beluga (twee sterren)
zijn dat Tout à Fait in de Sint Bernardusstraat en Château
Neercanne, waarboven al dertig jaar een Michelinster fonkelt.
VEERTIGDUIZEND INWONERS BETROKKEN
BIJ BUURTPEILING 2014

Veertigduizend inwoners ontvangen een uitnodiging om
mee te doen aan de Buurtpeiling 2014. Door het invullen
van een online enquête kunnen de burgers hun mening
geven over wonen en leven in de eigen gemeente. De uitkomsten helpen de gemeente te bepalen of zij op de goede
weg zit met de uitwerking van plannen en projecten. De
steekproef is zodanig opgezet dat alle buurten en leeftijden
goed worden vertegenwoordigd in het onderzoek. De
enquête bevat minder vragen dan in andere jaren: 69 in
plaats van 129. Daarnaast houdt de gemeente het kort: de
enquête omvat slechts 12 pagina’s in plaats van 32. Ook de
burger zelf komt meer aan het woord dan in het verleden. De

Turn on the Lights. Een lichtspektakel waarmee het feestseizoen van
de Bijenkorf geopend wordt

vragen houden direct verband met het beleid dat wordt
gevoerd en de burger kan daar dan zijn mening over
geven. De antwoorden op de vragen worden geanalyseerd
en vanaf 1 februari 2015 op buurt-, wijk- en stadsniveau
gepresenteerd op de webiste van de gemeente.
BURGEMEESTERS OPENEN FEESTSEIZOEN
DE BIJENKORF

Burgemeester Onno Hoes opent het feestseizoen van
warenhuis de Bijenkorf. Samen met zijn collega’s in
Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Amsterdam ontsteekt
hij op 20 november een recordaantal van 600.000 lichtjes
aan de gevels van de warenhuizen. Het lichtspektakel,
Turn on the Lights genoemd, luidt volgens de Bijenkorf
op grootse wijze het feestseizoen in. Dat gebeurt ruim een
week voordat het winterevenement Magisch Maastricht
op 29 november van start gaat. Magisch Maastricht
staat eveneens bekend om zijn fraaie feestverlichting,
De spectaculaire lichtshow is een traditie die zeven jaar
geleden klein begon in Amsterdam en ieder jaar meer
publiek trekt. In 2014 wordt het lichtspektakel voor het
eerst georganiseerd in vijf winkelsteden, waaronder dus
Maastricht. De Bijenkorf sluit zich met deze traditie aan
bij luxe warenhuizen in steden als New York en London
die al vele jaren lang op grootse wijze het feestseizoen
inluiden. Turn on the Lights begint om klokslag 19.00
uur. In iedere stad met een andere show, maar met het
zelfde slotstuk: het ontsteken van de feestverlichting.
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Veldeke Krink Mestreech lanceert in het Theater aan het Vrijthof
de nieuwe digitale Dictionair vaan de Mestreechter taol

MESTREECHTER TAOL DIGITAAL

In het Theater aan het Vrijthof wordt de nieuwe website
www.mestreechtertaol.nl gelanceerd. De basis van de
website zijn 13.325 trefwoorden en 2.023 spreekwoorden in
het Maastrichts. Trefwoorden kunnen vanuit het Nederlands
naar het Maastrichts en andersom worden vertaald en de
gebruiker krijgt informatie over ‘’t Mestreechs’. Daarnaast
zijn er vervoegingen, verbuigingen, grammatica, etymologie,
spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen opgenomen
in deze digitale dictionair.
MERGEL ENCI VOORTAAN RECHTSTREEKS
NAAR SIBELCO

Cementbedrijf ENCI en Sibelco Europe in de Beatrixhaven
(producent van grondstoffen voor de bouw) gaan
samenwerken. ENCI levert vanaf december mergel uit
de ENCI-groeve aan Sibelco. Het geld dat hiermee wordt
verdiend zal ENCI grotendeels ter beschikking stellen aan
de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
voor de verdere verfraaiing van de ENCI-groeve en de
directe omgeving. De deal, die de ontwikkelingsmaatschappij zo’n 8 ton oplevert, is gesloten met tussenkomst
van de provincie. Aanleiding voor de provincie om aan
te dringen op de overeenkomst is het teruglopen van het
aantal grote bouwprojecten in Nederland waardoor de
behoefte aan cement af neemt. Omdat de mergelwinning
in het gebied op grond van de ontgrondingenvergunning
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Presentatie van de CD “Moods” van de Torunski Brothers in het atelier
van schilder Chrit Rousseau die de hoes van de CD verzorgde

doorgaat tot 1 juli 2018, zouden er overschotten ontstaan
en zou er bovendien minder geld beschikbaar zijn voor
de natuurontwikkeling na 2018, waardoor het transformatieplan in gevaar zou kunnen komen. Dit gevaar
lijkt nu geweken. Sibelco zal de onbewerkte hoogwaardige mergel uit de ENCI-groeve afnemen gedurende
de geldigheidsduur van de ontgrondingenvergunning
van ENCI.
MAASTRICHTSE UITVINDING WINT
PRESTIGIEUZE INNOVATIEPRIJS

Minister Henk Kamp reikt in het bijzijn van koning
Willem-Alexander de prestigieuze innovatieprijs Nationaal
Icoon uit aan Maastrichtenaar Gijsbert van de Wijdeven (59)
voor zijn uitvinding van een compleet nieuw vaccinatiesysteem. Nationale iconen zijn innovatieve projecten
die een grote maatschappelijke en economische impact
kunnen hebben voor Nederland, zoals de Deltawerken, de
Compact Disc en de kunstnier. Gijsbert van de Wijdeven
is de bedenker van een vaccinatiesysteem - het bionaaldjewaarmee in korte tijd heel veel mensen kunnen worden
ingeënt tegen ziekten zoals griep, hepatitis B, mazelen
of Ebola. Het bionaaldje is een biologisch afbreekbare
naald die met een speciaal ontwikkeld apparaat in de huid
wordt geschoten. In het lichaam breekt de naald binnen
enkele minuten af en het (gedroogde) vaccin lost op en doet
haar werk. Met de bionaald is er geen afvalberg meer van de
miljarden naalden die jaarlijks worden weggegooid.
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Gepast eerbetoon voorafgaand aan de zitting van het Wiecker Tribbenaol wegens het overlijden van
John Lahaye en zijn partner, Frank Smits, Truus en Mao Willems

GEPAST EERBETOON
VOORAFGAAND AAN
WIECKER TRIBBENAOL

Wijnproducent Mathieu Hulst staat
terecht voor ‘t Wiecker Tribbenaol, de
‘narrenrechtbank’ in de Platte Zaol
in Wijck, waar elk jaar in de aanloop
naar carnaval een bekende stadgenoot
de les gelezen wordt. Mathieu Hulst
wordt ten laste gelegd ,,Valsheid in
gesjrifte en in etikettering oftewel ’t
plege vaan identiteitsfraude subsidiair misleijjing vaan börgers, door
kwaliteit zoewel te enscenere es te
suggerere.” Mathieu Hulst heeft de
boel behoorlijk geflest! Maar Mathieu
Hulst wil klare wijn schenken en
doet er alles aan om zijn onschuld te
bewijzen. Ook zijn twee advocaten
houden een pleidooi in zijn voordeel en
rekenen genadeloos af met de waslijst
aan aantijgingen in de dagvaarding.
Even was geaarzeld of de ruim tien
jaar oude carnavaleske traditie dit
jaar wel door moest gaan. Dit naar
aanleiding van de onverwachte dood
van John Lahaye en Lilian Brouwers.
De speler van het eerste uur en diens

vriendin kwamen op 17 juli om bij
de aanslag op vlucht MH17 boven
Oekraïne. Ook Frank Smits, eveneens
een oudgediende bij de narrenrechtbank als officier van justitie, overleed
dit jaar. Maar na rijp beraad werd
besloten de zitting toch door te laten
gaan. De zaak tegen Mathieu Hulst
begon pas na een toespraak en een
minuut stilte.
KINDEREN UIT LIMMEL
ONTBIJTEN MET
DE BURGEMEESTER

In de Merretkamer van het stadhuis
ontbijten 25 kinderen van basisschool
’t Spoor uit Limmel samen met
burgemeester Hoes. Het vroege
etentje vindt plaats in het kader van
Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij
ruim 500.000 kinderen van 2.500
basisscholen in Nederland samen
al smikkelend de dag beginnen. De
kinderen worden wel geacht zelf
hun boterhammen mee te brengen.
Het Burgemeestersontbijt is onderdeel
van Het Nationaal Schoolontbijt,
dat voor het twaalfde jaar op rij een

Tijdens de Zuidborrel bij Thiessen vertelt
Dirk Scheringa over zijn leven na de val van
de DSB bank

week lang aandacht schenkt aan
het belang van een gezond ontbijt.
Het goede doel van Het Nationaal
Schoolontbijt 2014 is Make-A-Wish
Nederland. Deze organisatie vervult
de liefste wens van kinderen en
jongeren tussen drie en achttien
jaar met een levensbedreigende
ziekte. De gemeente doneert aan
Make-A-Wish Nederland een
symbolisch bedrag voor de ontbijtjes
die de kinderen meebrengen.
TOM DUMOULIN GEKOZEN TOT
WIELRENNER VAN HET JAAR

Stadgenoot Tom Dumoulin wordt
op het Wielergala in Den Bosch uitgeroepen tot wielrenner van het jaar
en ontvangt de bijbehorende Gerrit
Schulte Trofee. Dumoulin wint de
prijs omdat hij in 2014 definitief is
doorgebroken. Tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen
behaalt Tom Dumoulin in de individuele tijdrit de bronzen medaille en
bezorgt daarmee Nederland de eerste
WK-medaille sinds 2007.
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Opening Magisch Maastricht op het Vrijthof

GESLAAGDE OUVERTURE MAGISCH MAASTRICHT

Met een sprankelend eigentijds sprookje over een jong
meisje dat in haar nieuwe woonplaats Maastricht de
Mestreechter Geis ontmoet, wordt op 28 november op het
Vrijthof de aftrap gegeven voor Magisch Maastricht 2014.
Het jaarlijkse winterspektakel duurt ruim vier weken.
BREDERE AANPAK VEILIGHEID

Burgemeester Onno Hoes presenteert het gemeentelijke
meerjarenprogramma veiligheid. Hierin staat dat de
gemeente inwoners, ondernemers en professionele organisaties nadrukkelijker gaat betrekken bij het veiligheidsbeleid
van de stad. Volgens de burgemeester is de tijd van het enkel
wijzen naar gemeente en politie bij veiligheid voorbij. Om
mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden
worden zoveel mogelijk partijen ingeschakeld. Dat varieert
van de school die op tijd signaleert dat het mis dreigt te
gaan met een jeugdige tot de woningcorporatie die bij
nieuwbouw rekening houdt met extra veiligheidseisen. In
het nieuwe veiligheidsprogramma worden vijf prioriteiten
gesteld. Dit zijn veiligheid in de woon- en leefomgeving
(bedreigingen, huiselijk geweld, aanpak onaantastbaren),
drugsoverlast, vermogenscriminaliteit en high impact
crimes (zakkenrollerij, straatroven, woninginbraken),
problematische jeugd en ondermijning (georganiseerde
misdaad, fraude, witwassen). Doel is om het veiligheidsgevoel en de cijfers over veiligheid in de stad te verbeteren.
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Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur organiseert in de Bonbonnière
een Masterclass voor ongeveer 125 jeugdige dansers

Qua geregistreerde misdaden wil de gemeente terug
van de huidige 104 gevallen per duizend inwoners naar
maximaal 90. Overlastmeldingen moeten terug van 39,3
naar 30 per duizend inwoners.
MEER ‘FIETSSTRATEN’

De gemeente maakt bekend dat na de Bilserbaan ook de
Orleansstraat, het Orleansplein en de Victor de Stuersstraat
in de wijk Brusselsepoort ingericht worden als zogeheten
‘fietsstraten’. In deze straten krijgt de fietser ruim baan en
de automobilist is er te gast. Hiervoor wordt het complete
wegprofiel zodanig aangepast dat fietsers zoveel mogelijk
naar het midden van de weg worden gestuurd. Automobilisten dienen daardoor hun snelheid aan te passen aan de
fietsers. Met de zes ton kostende aanpassing completeert
de gemeente de fietsroute tussen Malberg en het centrum,
waardoor fietsers snel en zonder al te veel hindernissen
het stadshart kunnen bereiken. De nieuwe aanpak vloeit
voort uit de Structuurvisie 2030, waarin is vastgelegd dat
er in de stad een snelle oost-westverbinding voor fietsers
moet komen.
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MJAZZ heeft potentie en is op de goede weg. Een groot aantal bezoekers kan in
diverse ruimtes van het MECC van verschillende optredens genieten

SCHOLEN VORMEN KINDCENTRUM

De onderwijskoepels MosaLira en kom Leren maken
bekend dat de basisscholen De Kring, De Perroen en De
Schans een nieuw integraal kindcentrum voor de wijken
De Heeg, Vroendaal en Eyldergaard gaan vormen. De
nieuwe school komt te vallen onder kom Leren en moet
vanaf 1 augustus 2016 zijn beslag krijgen. De samenvoeging
van de scholen is het gevolg van de teruglopende aantallen
leerlingen op de drie scholen.
HOES WIL TOT PENSIOEN BURGEMEESTER BLIJVEN

In een interview met De Telegraaf laat burgemeester
Onno Hoes weten dat hij tot zijn pensioen wil aanblijven
als burgervader van de Limburgse hoofdstad. Hoes reageert
in het artikel op een recent gehouden referendum van
coalitiepartij D66, waaruit bleek dat van de 1200 stemmers
er 1100 tegen het aanblijven van Hoes zijn.
MAASTRICHTSE TOPWETENSCHAPPER BOEKT DOORBRAAK OP HET GEBIED VAN KANKER-CHIRURGIE

De onderzoeksgroep van hoogleraar Ron Heeren van de
Universiteit Maastricht toont in het eigen laboratorium een
technologische methode aan die, volgens de universiteit,
een revolutie kan ontketenen in de kanker-chirurgie.
Het gaat om een beeldvormingstechniek die tijdens de
operatie niet alleen de tumoren zelf, maar ook het kwaad-

In café Abrahamslook vindt de tweede editie van Maastricht
“Kuns of Kitsj” plaats

aardig weefsel eromheen, preciezer dan ooit in kaart
brengt. De doorbraak maakt het de opererende chirurg
mogelijk om het bedreigde weefsel al in 10 minuten te
zien en direct te verwijderen. Dit is op dit moment met
geen enkele andere methode mogelijk. Volgens Ron Heeren
kan deze nieuwe imaging-techniek over drie jaar in de
operatiekamer staan.
MILJOENEN VOOR BEHOUD WERKGELEGENHEID
IN THUISZORG

De gemeenten Maastricht, Vaals, Gulpen-Wittem,
Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Eijsden-Margraten
maken gezamenlijk bekend dat de regio Maastricht
Heuvelland voor de komende twee jaar een bedrag van
3,7 miljoen subsidie krijgt van het Rijk voor het behoud
van banen in de thuiszorg. Het geld wordt ingezet om de
dienstverlening in de thuiszorg, ondanks de rijksbezuinigingen, zoveel mogelijk op peil te houden.
STICHTING VOOR BEHOUD ERFGOED PIERRE KEMP

Dichter en schilder Pierre Kemp (1886-1967) krijgt een eigen
stichting: de Pierre Kemp Stichting. De stichting gaat op
1 december, de verjaardag van Pierre Kemp, officieel van
start en heeft als doel het behouden en uitbreiden van het
erfgoed van Kemp. Dit dient te gebeuren door zijn werk te
promoten en het voor iedereen toegankelijk en beschikbaar
te maken.
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Minister Bussemaker tijdens de HO-tour met studenten in gesprek
over het thema “De instelling van de toekomst”

DRANKENSHOP BAMS WHISKYSPECIALIST 2014

Drankenshop Bams aan de Markt wordt in Den Haag
tijdens het jaarlijkse whiskyfestival gekozen tot beste
winkelspeciaalzaak van Nederland in 2014. Het familiebedrijf was met twee andere slijters genomineerd door
The Scotch Single Malt Whisky Society. Het is voor het
eerst dat een Limburgse drankenwinkel de eer te beurt
valt. Het bij de uitverkiezing horende schildje mag Bams
op de gevel van de winkel schroeven. Drankenshop Bams
bestaat meer dan honderd jaar en is ook hofleverancier.
De zaak specialiseerde zich in de loop der tijd in whisky’s,
waarvan ze er meer dan achthonderd op voorraad heeft.
PASTOOR KURRIS STOPT BIJ ‘SLEVROUWE’

Fons Kurris laat weten in 2015 te stoppen als pastoor van
de Onze Lieve Vrouwebasiliek. De populaire zielenherder
– inmiddels tachtig jaar – zegt niet te stoppen omdat hij
de passie mist of geen zin meer heeft in zijn vak, maar
omdat de jaren beginnen te tellen. Fons Kurris werd in
1960 tot priester gewijd en is sinds 2000 pastoor van de
Onze Lieve Vrouwebasiliek.
NIEUWE IMPULS VOOR BRIGHTLANDS
MAASTRICHT HEALTH CAMPUS

De Brightlands Maastricht Health Campus in Randwyck
ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Er
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Filmmaker en regisseur Elbe Stevens ontvangt uit handen van Theo Bovens
de Inspiratieprijs 2014 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

verrijst een nieuw markant gebouw, Mosae Vita, hét
visitekaartje van de campus. In het gebouw worden
bedrijven en instellingen gevestigd die onderzoek doen
naar gezonde voeding, beweging en leefstijl. Het is de
bedoeling dat ook burgers rechtstreeks profiteren van de
resultaten. Volgens het azM leveren de activiteiten een
forse bijdrage aan het gezond houden en gezonder maken
van de Limburgse bevolking. Er wordt bijvoorbeeld getest
hoe mensen met een ernstige vorm van suikerziekte
kunnen bewegen, waarvan patiënten vervolgens profijt
hebben. De activiteiten in het nieuwe gebouw zijn bij de
start naar verwachting goed voor 100 extra arbeidsplaatsen.
Over vijf jaar moeten dat er 650 zijn. De investeringskosten
bedragen 46 miljoen euro. Uiterlijk in het voorjaar van
2015 moet een belegger zijn gevonden en in het najaar
moet dan de eerste schop de grond in. In 2017 moet het
klaar zijn.
VOORLICHTINGSCENTRUM VOOR DUURZAAM BOUWEN

De Provincie Limburg en netwerkbeheerder Enexis gaan
gezamenlijk een educatie- en voorlichtingscentrum voor
duurzaam wonen realiseren. Het centrum, genaamd
Econexis Limburg, moet dienen als inspiratiebron voor
iedereen die in zijn woning energie wil besparen of
opwekken. In het centrum staat verduurzaming centraal.
Er wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor renovatie tot een energiezuinige of zelfs energie-opwekkende
woning.
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“Van Alabama tot Margraten”. Een pijnlijk boek over tweede-rangs soldaten
in de Tweede Wereldoorlog. Geschreven door Mieke Kirkels

RINGENSTRUCTUUR BETAALD PARKEREN
BLIJKT TE WERKEN

De door de gemeente aan het begin van het jaar doorgevoerde ringenstructuur voor parkeerders blijkt het gewenste
effect te hebben. Uit een evaluatie over het lopende jaar,
op basis van de bezoekersaantallen van de parkeergarages
van Q-park, is gebleken dat hoge parkeertarieven afschrikken,
zeker als er op loopafstand alternatieven voorhanden zijn.
De ringenstructuur heeft geleid tot de beoogde verschuiving van parkeerders naar de randen van de stad. In de
Vrijthofgarage is het aantal parkeerders met 9 procent
afgenomen ten opzichte van 2013. Aan de randen is sprake
van een tot 15 procent oplopende toename.
PLANNEN MODESTAD MAASTRICHT KRIJGEN VORM

De gemeente zet de komende jaren in op een forse stijging
van het aantal banen in de creatieve industrie. De sector
is nu al goed voor ruim 2200 banen, verdeeld over ruim
duizend bedrijfjes. Tegen 2020 moet het aantal banen in
de sector met ongeveer 1500 zijn gegroeid. Om deze groei
te bereiken wordt de komende jaren zo’n 2 miljoen euro
uitgetrokken. Dit bedrag moet worden aangevuld met
kapitaal van particuliere investeerders die brood zien in
de plannen voor een nieuwe economische ontwikkeling
van Maastricht. Met een aantal deze investeerders lopen
al gesprekken. De 2 miljoen euro is afkomstig uit de
pot met geld (in totaal 3 miljoen) die is overgebleven na

Maastricht is een nieuwe toeristische route rijker. De Kunst- en Erfgoedroute
langs historische gebouwen van de universiteit

het niet doorgaan van het project Maastricht Culturele
Hoofdstad 2018. Van de 2 miljoen euro gaat 1,1 miljoen
naar de ontwikkeling van Maastricht als Modestad. De
stad heeft de ambities om de komende periode uit te
groeien tot een stad die trendsettend is op modegebied.
K.I.P-PRIJS VOOR EEND

Het jeugdorkest van Harmonie St. Petrus en Paulus en
Theater De Bolhoed winnen de K.I.P.-prijs, de gemeentelijke
prijs voor het meest vernieuwende amateurkunstenproject,
voor hun gezamenlijke productie ‘Eendsje Kwek’, een
Maastrichts verhaal, gebaseerd op de tekenfilmserie
Alfred Jodocus Kwak. De prijs (K.I.P. staat voor Kwaliteit,
Innovatie en Participatie) is een stimuleringsprijs van
tweeduizend euro voor de winnaar van een project uit het
afgelopen culturele seizoen.
EERSTE ASIELZOEKERS GEARRIVEERD BIJ AZC

Een eerste groep asielzoekers van zeventig vluchtelingen
uit Syrië en Oekraïne neemt zijn intrek in het nieuwe AZC
Maastricht dat is gevestigd in de voormalige gevangenis
Overmaze. Het asielzoekerscentrum is nog niet helemaal
klaar maar vanwege de grote behoefte aan opvang worden
de etages die gereed zijn nu al in gebruik genomen. Het
aantal asielzoekers in Overmaze loopt geleidelijk op naar
zeshonderd.
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Vrolijke Vikingdag in het Centre Ceramique

PLAN VOOR DUIZENDEN ZONNEPANELEN

De firma Imtech vraagt bij de gemeente een vergunning
aan voor het plaatsen van 13.000 zonnepanelen op de
Belvédèreberg. Deze moeten gaan bijdragen aan een meer
duurzame energiewinning. Of de zonnepanelen er ook
werkelijk komen ligt aan de ‘businesscase’ die Imtech
uitwerkt, gekoppeld aan een aantal technische randvoorwaarden die nog moeten worden bekeken. Het jaar 2015
wordt gebruikt om alles inzichtelijk te maken. De vergunning wordt nu al aangevraagd vanwege een rijkssubsidie
op zonnepanelen. Zonder rijkssubsidie is de aanleg van
zonnepanelen op de voormalige vuilstortplaats van de
gemeente kansloos.
MENSENRECHTENVERDEDIGERS MOGEN EVEN
OP ADEM KOMEN IN MAASTRICHT

De gemeente biedt voor drie maanden onderdak aan vier
buitenlandse mensenrechtenverdedigers, die in eigen
land worden onderdrukt of in hun activiteiten worden
beknot. Via het Shelter City programma - een regeling van
het ministerie van Buitenlandse Zaken die de mensenrechtenverdedigers de gelegenheid biedt om even op
adem te komen - kunnen zij vanuit een veilige omgeving
werken aan hun internationale netwerk en tegelijkertijd
voorlichting geven in de stad. De gemeente verzorgt de
opvang in samenwerking met de Universiteit Maastricht
en de mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax.
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Racing Days in het MECC staat garant voor spectaculaire shows
en demonstraties

MAASTRICHTENAREN HEBBEN EEN
ZEER LAAG INKOMEN

Volgens een becijfering van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) hebben Maastrichtenaren gemiddeld
gezien een inkomen dat behoort tot de laagste inkomens
van Nederland. Op de lijst van 408 gemeenten staat
Maastricht op plek 401. De gemiddelde Maastrichtenaar
verdient 20.900 euro. Dat is bijna de helft van wat een burger
in Bloemendaal - nummer één op de ranglijst - verdient. In
Bloemendaal wordt 39.200 euro per persoon per jaar
verdiend. Opvallend is dat in Maastricht nog net iets minder
wordt verdiend dan in Heerlen (397) en Kerkrade (396).
TERUGLOOP CURSISTEN BIJ KUMULUS

Volgens de managementrapportage van de gemeente
boet centrum voor amateurkunstbeoefening Kumulus
in aan populariteit. Het stadsbestuur verwacht in 2014
duizend cursisten minder dan in 2013, hetgeen in totaal
een inkomstenderving van 400.000 euro betekent. Vooral
binnen de dans en de muziek neemt het aantal cursisten
sterk af. Oorzaken hiervan zijn volgens het stadsbestuur
de toenemende concurrentie van commerciële dansscholen,
veranderingen in het aanbod van het muziekonderwijs bij
Kumulus en het afschaffen van subsidies op dat onderwijs.
Voor 2015 wordt een saneringsplan opgesteld. Personeel
zal moeten vertrekken en aan de inkomstenkant wordt
gekeken naar andere verdienmodellen.
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Bezoekers kunnen onder andere een chocolaatje met buffalowormen proeven op de Bachelor Open Dag
van de universiteit

“Wee bringk nog ’n weurs nao Klara” van Jack
en Jean Debruin en gezongen door Eric Cruts
is het winnende carnavalsliedje

WAT WAS ER NOG MEER....
UNIVERSITEIT TRAKTEERT
AANKOMENDE STUDENTEN OP
WORMENBONBONS

Tijdens de Bachelor Open Dag van de
universiteit op 8 november kunnen
aspirant studenten niet alleen proeven
van de universiteit en de stad maar ook
van chocolaatjes met buffalowormen.
Een traktatie met een bijzonder smaakje
aldus de universiteit. In totaal worden
tijdens de open dag, waaraan 1900
personen deelnemen, achttien bacheloropleidingen gepresenteerd.
TEKEN VAN VERDIENSTE VOOR
SCHEIDEND DIRECTEUR MOSA

Ir. Arthur Thomaes, scheidend directeur
van Koninklijke Mosa B.V., ontvangt
uit handen van burgemeester Onno
Hoes het Teken van Verdienste van
de stad Maastricht. Dit vanwege zijn
inzet in de afgelopen zestien jaar
voor de stad en de Euregio, waardoor
de werkgelegenheid in de stad een
belangrijke impuls heeft gekregen.

EINDE ADVOCATENPRAKTIJK
UNIVERSITEIT

De Advocatenpraktijk van de Universiteit Maastricht, een advocatenpraktijk deels gerund door aankomende juristen, houdt op te bestaan
omdat het advocatenkantoor niet
kostendekkend kan opereren.
GROTE BRAND IN BEATRIXHAVEN

Op 19 november breekt een grote brand
uit op bedrijventerrein Beatrixhaven.
Vijf bedrijfspanden worden in de as
gelegd. De schade loopt in de miljoenen euro’s.
EIGENTIJDS LICHT IN SCHATKAMER
SINT SERVAASBASILIEK

De historische kunstvoorwerpen in de
Schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek
worden voortaan belicht door LED
verlichting. Met het nieuwe systeem
wordt het lichtniveau in de vitrines naar
een bepaalde hoek gericht, waardoor

de voorwerpen goed belicht worden
zonder weerkaatsing van het licht.
VADER EN ZOON WINNEN ‘LEEDSJE’

In de feesttent in Heugem wordt
‘Wee bringk nog ‘n weurs nao Klara’,
gezongen door Eric Cruts, uitgeroepen
tot carnavalsliedje voor het jaar 2015.
Tekst en muziek zijn geschreven
door vader en zoon Jean Debruijn en
Jack Debruijn, die de zege voor het
eerst behalen.
MATHIEU HULST OPNIEUW BESTE
WIJNBOER VAN LIMBURG

Mathieu Hulst van de Apostelhoeve
wordt bij het Limburgs wijngilde
op Château Gilbert in Wijnandsrade
opnieuw uitgeroepen tot wijnboer van
het jaar. In 2013, 2011, 2009, 2008, 2007
en 2004 viel Hulst deze eer ook al te
beurt tijdens de jaarlijkse gala-avond
van de Confrérie des Chevaliers du Vin
Limbourgeois, zoals het wijngilde
officieel heet.
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Feestelijke opening van de tunnel bij de Balijeweg. Een mijlpaal in de gebiedsontwikkeling van Limmel en Nazareth

Tijdens Château Maestricht is er veel belangstelling voor de kookdemonstratie van 24 Kitchenster Roberta Pagnier
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In het Kruisherenhotel wordt Rolam Nievergeld officieel geïnaugureerd als nieuwe gildemeester van
het reuzengilde Gigantius

NIEUWE GILDEMEESTER
REUZENGILDE

MES AMIS MEEST
GASTVRIJE TOPPER

Rolam Nievergeld wordt officieel
geïnaugureerd als de nieuwe gildemeester van het reuzengilde Gigantius.
Scheidend gildemeester Bastiaan Klomp
draagt na zeven jaar het stokje over
aan de nieuwe gildemeester in
aanwezigheid van de deken van het
Reuzengilde, burgemeester Onno Hoes.

In het kader van de wedstrijd Maastrichtse Toppers 2014, een initiatief
van de ondernemerssite Wijlimburg.
nl en de gemeente, wordt restaurant
Mes Amis aan de Tongersestraat
uitgeroepen tot het meest gastvrije
bedrijf van de stad.

TWEE NIEUWE
NACHTWINKELS ERBIJ

De gemeente verleent twee ondernemers toestemming om een nieuwe
nachtwinkel te openen. Met deze
nachtwinkels, een aan de Tongersestraat en een aan de Akersteenweg,
komt het totaal aantal avond/nachtwinkels in de stad op vier. Er zijn al
nachtwinkels aan de Stationsstraat
en aan de Brusselsestraat. De winkels
mogen doordeweeks van 18.00 tot
02.00 uur geopend zijn; op zaterdag
tot middernacht en op zondag van
12.00 tot 02.00 uur.

Veel Maastrichtenaren zijn er getuige van als
meer dan 10.000 kraanvogels over de stad vliegen
om hun tocht naar het zuiden af te leggen
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Jelke Schijlen wint de eerste editie van Maastricht’s Got Talent

Verrassend bezoek van Andre Rieu tijdens een live uitzending van NPO 4 Klassiek vanuit het Centre Ceramique
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JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

Opnames van een kerstnummer ten bate van het Glazebenefiet Hoes. De opbrengst gaat naar de voedselbank

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015
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Donaties aan ’t Glazebenefiet Hoes Mestreech komen, evenals vorig jaar, ten goede van de gezinnen die het financieel niet redden

OPENING GLAZEBENEFIET HOES

Op 17 december vindt de officiële opening plaats van het
Glazebenefiet Hoes. Het Glazebenefiet Hoes staat tot
en met 21 december op de Markt bij café ‘t Haantje. Van
de 21.268 euro aan donaties aan het Glazebenefiet Hoes
Mestreech worden, net als bij de eerste editie in 2013,
dozen met voedsel aangeschaft voor gezinnen die bij de
voedselbank op de wachtlijst staan. In de dozen zitten alle
benodigdheden om voor een gezin van vier personen een
degelijke kerstmaaltijd op tafel te zetten.

TRAINING GASTVRIJHEID VOOR
VERKEERSREGELAARS

Op initiatief van ‘Gastvrij Maastricht’, een samenwerking
tussen Centrummanagement en de VVV, krijgen verkeersregelaars van beveiligingsbedrijf Polygarde training in
gastvrijheid. De trainingen zijn bedoeld om de verkeersregelaars, die vaak als eerste contact hebben met bezoekers
van de stad, een beter inzicht te geven in het gastvrij
onthalen en adviseren van bezoekers.

ROB LIGTHERT NIEUWE DIRECTEUR TONEELACADEMIE

GROOTSTE KERSTBOOM VAN NEDERLAND
OP VAESHARTELT

Rob Ligthert is per 1 december de nieuwe directeur van
de Toneelacademie. Amsterdammer Rob Ligthert (50)
volgt Ann Olaerts op die tot juni deze functie vervulde.
Na zijn middelbare school studeerde Ligthert vanaf 1985
aan de Toneelacademie in Maastricht. Sinds 1989 is hij
theaterregisseur en sinds 2010 is hij freelance regisseur en
theaterdocent.

Op Buitenplaats Vaeshartelt is een megagrote kerstboom
te bewonderen. Volgens de beheerders van de buitenplaats
gaat het waarschijnlijk om de grootste kerstboom van
Nederland. De 35 meter hoge Abies Nordmanniana
(Nordmann Spar) is volgens de kenners meer dan 150 jaar
oud. De boom is opgetooid met ongeveer 19.000 lampjes,
wat leidt tot een feeëriek schouwspel.

84

DECEMBER 2014

Wethouder Willems meldt de pers dat burgemeester Hoes besloten heeft
om op te stappen

BURGEMEESTER HOES WEER IN OPSPRAAK
EN VERTREKT

Burgemeester Hoes raakt opnieuw in opspraak vanwege
publicaties van privé-berichten. De twintigjarige Robbie
Hasselt publiceert gedeeltes uit gesprekken die hij had
met Hoes via berichtenservice Whatsapp. Daarin zijn
onder meer fragmenten te zien uit de werk-agenda van
de burgemeester en een foto van zijn werkkamer. Ook
maakte Hasselt met een verborgen camera opnamen van
ontmoetingen met Hoes. PowNews zendt beelden van die
ontmoetingen uit. Robbie Hasselt zegt de burgemeester
met opzet in de val te hebben gelokt. De kwestie houdt
de gemoederen binnen de gemeenteraad en de stad flink
bezig. Dagenlang vindt er geregeld overleg plaats tussen
de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad zonder dat er van dit overleg veel naar buiten
komt. Wel laten de fractievoorzitters weten het pijnlijk
te vinden dat een privé-situatie van Onno Hoes publiek
is geworden. Uit een onderzoek van bureau Flycatcher,
in opdracht van de Limburgse kranten, blijkt dat een krappe
meerderheid van 51 procent van de inwoners vindt dat
Hoes kan aanblijven als burgemeester al dan niet na
een allerlaatste waarschuwing van de gemeenteraad; 37
procent van de inwoners vindt dat de burgemeester de
eer aan zichzelf moet houden en moet opstappen. Dan
kondigt Onno Hoes opeens zelf aan te vertrekken als
burgemeester zodra er een opvolger bekend is. Hij laat in
een verklaring weten dat de stad enorm worstelt met de

Tunnelbouwers storten het laatste beton voor de ruwbouw van de A2 tunnel

gevolgen van de zeer omstreden perspublicatie en dat hij
de stad, het stadsbestuur en zichzelf die worsteling niet
langer kan aandoen. Onno Hoes zegt ontsteld te zijn dat
zijn privéleven moedwillig en schaamteloos publiek is
gemaakt. Tevens laat hij weten met een advocaat juridische
stappen voor te bereiden tegen de mensen die hiervoor
verantwoordelijk zijn. Hij zegt er voor te willen strijden
dat een bestuurder niet vogelvrij wordt verklaard en dat
er een zeker privédomein blijft. Hij wil daarom de rechter
vragen in dit conflict tussen privé en publiek een uitspraak
te doen. De wethouders zeggen naar aanleiding van het
vertrek van Onno Hoes bij monde van wethouder André
Willems dat zij vinden dat de burgemeester niet had hoeven
op te stappen. Echter er heerst ook onvrede binnen de
gemeentelijke politiek over het feit dat burgemeester
Hoes zijn aftreden bekend maakt zonder daarover vooraf
de raad te informeren. Uiteindelijk zet de gemeenteraad
unaniem een punt achter de kwestie en spreekt Ed Sabel van
de Seniorenpartij namens de voltallige gemeenteraad uit
naar de toekomst te willen kijken.
RUWBOUW A2-TUNNEL GEREED

Bouwers storten op 12 december het laatste beton voor de
nieuwe A2-tunnel. Daarmee is het werk nog niet klaar.
De afwerking, inrichting en installeren en testen van de
techniek gaat nog twee jaar duren. De planning is dat
eind 2016 de eerste automobilisten door de Koning
Willem-Alexandertunnel rijden.
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“Cool! Neanderthalers in het Maasdal” een tentoonstelling waarin de eerste
menselijke bewoners van het Maasdal centraal staan

Een grote brand legt het Rubberhuis in de Beatrixhaven in de as. Ook een
aantal aangrenzende panden raakt zwaar beschadigd

EXPOSITIE OVER NEANDERTHALERS IN HET MAASDAL

dagvaarding voor een groot deel op dit onderzoek heeft
gebaseerd. Of de uitspraak van de tuchtrechter daadwerkelijk van invloed is op de aansprakelijkstelling moet
nog blijken. Servatius en Verzijlbergh hebben tot april
2015 de tijd om een schikking te treffen. Anders buigt de
rechter zich in hoger beroep over de zaak.

In het Natuurhistorisch Museum gaat de expositie COOL!
Neanderthalers in het Maasdal van start. De tentoonstelling
gaat in op de vraag wie de Neanderthalers waren en hoe
zij er in slaagden zich staande te houden in een bevroren
wereld. Het verhaal van de Neanderthalers in het
Natuurhistorisch Museum is gebaseerd op opgravingen
in Maastricht-Caberg (Belvédère) en Veldwezelt.
RECHTER ACHT KRITISCH RAPPORT OVER
VERZIJLBERGH ONDER DE MAAT

De tuchtrechter acht een rapport, waarin oud-directeur
Leks Verzijlbergh van woningbouwvereniging Servatius
zware kritiek krijgt, onder de maat. De tuchtrechter
oordeelt dat gehanteerde maatstaven ontbreken, dat het
toetsingskader niet duidelijk is en dat de onderzoeker
geen wederhoor heeft toegepast. De rechter acht dit
ernstige schendingen van het fundamentele beginsel
van deskundigheid en zorgvuldigheid. In het rapport,
gemaakt in opdracht van Servatius om te onderzoeken
of onder meer Verzijlbergh aansprakelijk kan worden
gesteld voor de schade van 67 miljoen euro van het
campusdebacle, wordt Verzijlbergh naïviteit, amateurisme
en zelfoverschatting verweten. In een tussenvonnis
is de oud-directeur verantwoordelijk gesteld voor 10
miljoen euro. De uitspraak van de rechter is een kleine
overwinning voor Leks Verzijlbergh omdat Servatius de

NIEUWBOUW VOOR SCHOOL EL HABIB

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord
met het beschikbaar stellen van een krediet van 154.350
euro om de voorbereidingen te starten voor de bouw van
een nieuw schoolgebouw voor de islamitische basisschool
El Habib in de wijk Pottenberg. Het huidige gebouw is
volgens het schoolbestuur en wethouder Mieke Damsma
(Onderwijs) sterk verouderd en voldoet niet meer aan de
basiseisen voor onderwijskwaliteit. De nieuwbouw op de
huidige speelplaats van de school moet medio 2015 starten.
De daadwerkelijke bouwkosten bedragen tussen de 3,5
en 4,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt betaald door de
gemeente, ervan uitgaande dat de gemeenteraad akkoord
gaat met de financiering. De nieuwbouw is nodig om het
groeiend aantal leerlingen op de islamitische basisschool te
huisvesten. El Habib, dat in 2014 het predikaat ‘excellente
basisschool’ kreeg, telt momenteel 343 leerlingen.
Bekeken wordt nog of de school, die ook niet-islamitische
kinderen huisvest, een zogeheten Kindcentrum kan
worden, waar ook peuterspeelzaal en kinderopvang zijn
ondergebracht.
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Kunstenaar André Kok en Séverine Gagnieu van de Stichting Grafisch Ateliers Maastricht met de Maastrichtprent. Thema: Roontelum de merret

VRIJTHOF MAG NIET TE VOL

Een meerderheid van de gemeenteraad
is nog niet overtuigd van het loslaten
van de zogeheten zestigdagen norm
voor evenementen op het Vrijthof, zo
blijkt tijdens een eerste debat over dat
voorstel van het stadsbestuur. Alleen
VVD, PVM en MV ondersteunen het
voorstel om niet langer te beoordelen
aan de hand van een dagenmaximum,
maar vooral op basis van de kwaliteit
van de evenementen. Dat laatste
wordt ook omarmd door de overige
partijen, maar de vrees is groot dat het
toch al drukke Vrijthof desondanks
overlopen gaat worden. Het stadsbestuur wil af van de evenementennorm
omdat die nauwelijks te handhaven is.
OPENING SPEELGOEDBANK

Welzijnsinstelling Trajekt opent speelgoedbank De Hoelahoep. Kinderen uit
arme gezinnen kunnen hier eenmaal
per maand twee stuks speelgoed en
een boek komen uitzoeken. Het gaat
om gebruikt speelgoed, dat nog in
goede staat verkeert. De Hoelahoep

is elke eerste en derde donderdag van
de maand geopend en heeft speelgoed
voor kinderen van nul tot en met
vijftien jaar.
BONNEFANTEN GRATIS VOOR
JONGEREN TOT ACHTTIEN JAAR

Het Bonnefantenmuseum verhoogt
per 1 januari 2015 de leeftijdgrens voor
gratis entree van twaalf naar achttien
jaar. Dit is in lijn met de tariefstelling
die de meeste vergelijkbare musea in
Nederland hanteren. Het museum
hoopt dat de maatregel er toe zal bijdragen dat meer jongere bezoekers de
tentoonstellingen zullen bezoeken.
MINDER STIKSTOFDIOXIDE IN DE
LUCHT

De gemeente maakt bekend dat
er sprake is van een daling van de
concentratie stikstofdioxide in de
lucht. In totaal wordt op 34 plaatsen
in de stad de luchtkwaliteit gemeten door middel van diffusiebuisjes
en meetstations. Op een aantal van
de gemeten locaties, waaronder de

Drukte bij kerstconcert Philharmonie
zuidnederland

Noorderbrug en de singels is nog
sprake van hogere waarden. Om ook
hier een daling te bewerkstelligen
worden maatregelen genomen, aldus
de gemeente. Op andere plekken
zoals de Wilhelminasingel komt nog
nader onderzoek. Ten opzichte van de
meetresultaten in 2008 en 2009 is een
daling waar te nemen, die volgens de
gemeente onder andere het gevolg is
van de genomen maatregelen zoals het
verbeteren van de doorstroming van
het verkeer, het stimuleren van alternatieve brandstoffen en het stimuleren
van alternatieve vervoerswijzen.
EENEIIGE TWEELING PROMOVEERT
OP ÉÉN PROEFSCHRIFT

Op de Universiteit Maastricht vindt
een unieke promotieplechtigheid
plaats, namelijk een dubbelpromotie
van een eeneiige tweeling. Maurice
en Raymond Canisius verdedigen
samen één en hetzelfde proefschrift
over het thema van de persoonlijke
aansprakelijkheid van bestuurders voor
ontoelaatbare dividenduitkeringen
in het herziene BV-recht.
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Presentatie in Boekhandel Dominicanen van een boekje over de geschiedenis
van het gebouw van de boekhandel zelf

EERBETOON AAN DE MOOISTE BOEKHANDEL
TER WERELD

In Boekhandel Dominicanen vindt de presentatie plaats
van een boek over de wereldberoemde boekhandel, die
– zoals de halve wereld inmiddels weet - gevestigd is in
een kerk. Het boek, dat is samengesteld door Paul Weelen
van uitgeverij TIC in Maastricht, belicht de geschiedenis
van de boekhandel en gaat uitgebreid in op de bijzondere
plekken op de muren, de plafonds en in de vloeren. Het
werk, getiteld ‘Boekhandel Dominicanen, de mooiste boekhandel ter wereld’ verschijnt in vier talen: Nederlands, Duits,
Engels en Frans. De Chinese en Japanse versies zijn nog in de
maak. Wethouder John Aarts neemt het eerste exemplaar in
ontvangst. De consuls van Frankrijk, België en Luxemburg
krijgen uit handen van eigenaar Ton Harmes van Boekhandel
Dominicanen elk de versie in hun eigen taal.
MUSEUM AAN HET VRIJTHOF IN FINALE
INNOVATIEPRIJS 2014

Het Museum aan het Vrijthof is een van de drie finalisten in
de strijd om de Innovatieprijs 2014 van de VVV Zuid-Limburg.
De prijs wordt sinds 2008 toegekend aan ondernemers in
Zuid-Limburg die zich binnen de toeristisch/recreatieve
sector weten te onderscheiden met nieuwe ideeën en die
tevens kunnen dienen als voorbeeld voor andere ondernemers. Het Museum aan het Vrijthof, een particulier
museum dat het moet doen zonder veel geld van de
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Presentatie van “Mèt aander wäörd”. Een uniek boek met daarin maar liefst
52 songteksten van de dialectband Rebzjie

overheid, is dit jaar de enige genomineerde in Maastricht.
Behalve het Museum aan het Vrijthof zijn De Geheime
Tuinen van Sittard en het Internationaal Museum voor
Familiegeschiedenis in Eijsden doorgedrongen tot de
finale. De laatste is de uiteindelijke winnaar van de
Innovatieprijs, zo wordt bekend gemaakt tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van VVV Zuid-Limburg in het
Holland Casino in Valkenburg.
FASHIONCLASH LANCEERT AWARDSHOW

Modeplatform Fashionclash lanceert een awardshow.
Daarmee wil de organisatie een nieuwe generatie ontwerpers,
kunstenaars, fotografen en performers belonen. Prijzen
zijn te behalen in meerdere categorieën en worden voor
de eerste keer uitgereikt tijdens de komende editie in
juni. De meest prestigieuze prijs wordt de Fashionclash
Festival Award, waaraan een bedrag van vijfduizend euro
is verbonden. Ontwerpers en kunstenaars kunnen zich via
de site van Fashionclash aanmelden om in aanmerking te
komen voor een van de awards.
VUURWERKCONTROLEURS IN BURGER

De politie en het team handhaving van de gemeente gaan
in burger op pad om vuurwerkoverlast te bestrijden. Er
wordt opgetreden tegen zowel het afsteken van vuurwerk
buiten de vastgestelde tijden (31 december 18.00 uur tot
1 januari 2.00 uur) als het afsteken van illegaal vuurwerk.

88

DECEMBER 2014

Door de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug moet het Tempeleers magazijn aan de Cabergerweg na dertig jaar verhuizen

MOOSWIEF VERLAAT NA DERTIG JAAR
WONING AAN CABERGERWEG

Voor de nieuw aan te leggen aanlanding van de Noorderbrug
moeten niet alleen bedrijven wijken. Ook het magazijn van
stadscarnavalsvereniging de Tempeleers moet verhuizen. Na
dertig jaar op de Cabergerweg gevestigd te zijn geweest,
verhuist het magazijn van de Tempeleers naar een voorlopig
nieuw onderkomen op het nabijgelegen ‘t Rondeel. Ook
de patrones van het carnaval in Maastricht, het Mooswief,
krijgt hier haar nieuw onderkomen.
MAASTRICHT EINDPUNT EUROPESE
D’ARTAGNANROUTE

De gemeente laat weten dat Maastricht het eindpunt
wordt van een Europees erkende d’Artagnanroute voor
ruiters, fietsers en wandelaars. De route start in Lupiac, de
geboorteplaats van musketier d’Artagnan, en doorkruist
een tiental regio’s tussen Midi-Pyrénées en Limburg.
De route eindigt in Maastricht, waar d’Artagnan in

1673 zijn einde vond. De route wordt opgezet door
een samenwerkingsverband van Franse, Belgische en
Nederlandse autoriteiten. De gemeente Maastricht draagt
15.000 euro bij aan de route. De Route d’Artagnan wordt
naar verwachting in juni 2015 geopend in Maastricht.
De route is in eerste instantie bedoeld voor paardenruiters,
maar de route is ook toegankelijk voor wandelaars en
fietsers. De precieze route moet nog worden bepaald. Dit
gebeurt door een comité van (d’Artagnan) historici. Ook
de precieze eindplek in Maastricht dient nog te worden
aangewezen.
EEN STRENGE WINTER KOST GEMEENTE ACHT TON

Wethouder André Willems noteert in een brief over
sneeuw- en gladheidsbestrijding aan de gemeenteraad
dat gladheidsbestrijding in een strenge winter met veel
ijs en sneeuw de gemeente 770.000 euro kost. Een milde
winter kost 445.000 euro en een middenvariant zorgt voor
een rekening van 570.000 euro. De inzet van personeel en
materiaal is de grootste kostenpost.
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Afscheid van de voorzitter van het Bestuur Stichting Vrienden van Museum
aan het Vrijthof

NIEUWE BEWONERS VOORMALIG
HOOFDKANTOOR SPHINX

Na ruim tien jaar van leegstand start de verbouwing
van het voormalige hoofdkantoor van de Sphinx aan de
Boschstraat. Het monumentale onderkomen wordt de
nieuwe locatie voor UNU-MERIT, een gerenommeerd
onderzoeks- en opleidingscentrum van de United Nations
University en Universiteit Maastricht. De verbouwing
moet in de zomer van 2015 gereed zijn, zodat studenten
en medewerkers van UNU-MERIT bij het begin van het
studiejaar 2015/2016 hun intrek kunnen nemen in het
verbouwde pand. Het deel van de Boschstraat rond de
oude Sphinxfabrieken ondergaat de komende tijd een
ware metamorfose: de komst van UNU-MERIT, de bouw
van de nieuwe Pathé-bioscoop, de nieuwe locatie van
Lumière en later de verbouwing van de Timmerfabriek en
het cascoherstel van het Eiffelgebouw.
DAK- EN THUISLOZEN AAN DE SLAG IN DE BUURT

Dak- en thuislozen, die verblijven in de op Singel 9 gevestigde opvang van het Leger des Heils, gaan een actieve
bijdrage leveren aan de buurt door het onderhouden van de
buurttuin en een aantal groenstroken. Vanaf 2015 gaan ze
zich ook ontfermen over de geveltuinen die in het Statenkwartier worden aangelegd. Verder gaat één van de bewoners
van het opvangcentrum, een voormalige kok, maaltijden
bereiden voor studentenvereniging Lux ad Mosam.
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Medewerkers Mosae Zorggroep protesteren tegen gedwongen ontslagen ten
gevolge van het schrappen van honderden banen

Studenten zullen op hun beurt bekijken wat ze kunnen
doen voor de bewoners van Singel 9. De samenwerking is
tot stand gekomen op initiatief van Argus Buurtplatform.
GEMEENTE ONDERZOEKT CAPACITEIT OPVANG
LEGER DES HEILS STATENSINGEL

De gemeente zegt op korte termijn een onderzoek te
verrichten naar de situatie van de daklozenopvang van het
Leger des Heils aan de Statensingel. Volgens de gemeente is
het er op dit moment drukker dan normaal. Mede vanwege
het aanbreken van de winter wordt de komende tijd een
toename van het aantal cliënten verwacht. Naar aanleiding
van een recente vechtpartij voor de deur van het Leger des
Heils, waarbij een 44-jarige bewoner om het leven kwam,
zorgt de gemeente voor aanvullende opvang.
VUILE VRACHTWAGENS BLIJVEN TABOE
OP STATENSINGEL

De gemeente handhaaft de zogeheten milieuzone op de
Statensingel waardoor vervuilend vrachtverkeer ook minimaal de komende twee jaar niet welkom is op de singel.
Deze milieuzone is ingesteld in maart 2010 en behelst een
verbod voor vrachtauto’s met een lage euronorm op het
gebied van uitstoot. Een evaluatie van de maatregel leert
dat de milieuzone een positief effect heeft gehad, omdat
op de Statensingel en omgeving steeds vaker schonere
vrachtwagens worden waargenomen, aldus de gemeente.
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Dit jaar is er weer een Wintercircus in het MECC. Een voorproefje bij
het Mosae Forum

Nieuwe samenwerking tussen Belgische en Nederlandse politie om
drugsoverlast in de grensregio daadkrachtiger aan te pakken

SNELSTE VROUWELIJKE KANONSKOGEL TER WERELD
KIEST HET LUCHTRUIM BIJ HET MOSAE FORUM

wordt ingekocht. Bij Mondriaan werken nu nog 2200
mensen op 45 locaties. De meeste ontslagen vallen in de
volwassenenzorg. Ook in het aantal locaties wordt gesneden.
De geestelijke zorg aan volwassen wordt geconcentreerd
in Maastricht.

Robin Valencia, de enige vrouw in heel Europa die het
aandurft, laat zich bij winkelcentrum Mosae Forum
vanuit de loop van een kanon door het luchtruim schieten.
Met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur
wordt ze uit een kanon afgeschoten. De gevaarlijke act is van
20 december tot en met 3 januari te zien bij Wintercircus
Maastricht en bij hoge uitzondering is het nummer één
keer te zien in de Maastrichtse binnenstad. Hillenaar Circus
Events en MECC Maastricht presenteren tijdens de
kerstvakantie voor de eerste keer Wintercircus Maastricht.
Als Wintercircus Maastricht een succes wordt dan wordt
het een jaarlijks terugkerend evenement.
RUIM HONDERD MEDEWERKERS MONDRIAAN
OP STRAAT

Mondriaan, zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg
voor volwassenen en jongeren, maakt bekend in 2015 ruim
honderd medewerkers te moeten ontslaan. Gedwongen
ontslagen zijn hierbij niet uitgesloten.De instelling moet
fors bezuinigen door de overgang van de jeugdzorg naar
gemeenten. Daarnaast geven zorgverzekeraars steeds minder
uit aan geestelijke gezondheidszorg. Ook volwassenen
doen minder snel een beroep op psychische hulp door de
stijging van het eigen risico. In 2015 betekent dat voor
Mondriaan dat er voor 5 miljoen euro minder aan zorg

SAMENWERKING TUSSEN VIER GROTE CHINESE
ZIEKENHUIZEN EN BRIGHTLANDS MAASTRICHT

Brightland Maastricht Health Campus maakt bekend
nauw te gaan samenwerken met vier vooraanstaande
ziekenhuizen in de Chinese provincie Sichuan. Volgens de
Brightlands Maastricht Health Campus is de samenwerking
met de beste ziekenhuizen in West-China zeer bijzonder.
De samenwerking houdt in dat de ziekenhuizen in Sichuan
en een aantal van de beste regionale ziekenhuizen in Limburg
hun kennis en ervaring met elkaar gaan uitwisselen.
FIETSTUNNEL ONDER AFRIT A2

De gemeente, projectbureau A2 Maastricht en de provincie
bereiken een akkoord over de financiering van een fietstunnel onder de op- en afritten van de A2 bij het Europaplein.
Hierdoor kan de fietsverbinding tussen Maastricht-West
en Maastricht-Oost via de Kennedybrug gewoon worden
gehandhaafd. Met het aanleggen van de fietsroute en de
tunnel is een bedrag van 1,5 miljoen euro gemoeid, waarvan
elk van de partijen een derde voor haar rekening neemt. In
2017 moet de fietsverbinding klaar zijn.
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Winnende preventieposter van Chimaine en Zoë van het Sint Maartenscollege.
Poster moet leeftijdsgenoten wijzen op het gevaar van straatroven en zakkenrollerij

Geïnspireerd door het festival Magisch Maastricht organiseert Museum aan
het Vrijthof de tentoonstelling ‘Licht’

CONGRESSEN IN MAASTRICHT SLAAN AAN

het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Steeds
vroeger wordt begonnen met het afsteken van vuurwerk.
Mede door het toenemen van zwaar vuurwerk wordt de
overlast steeds groter, niet alleen voor mensen, maar ook
voor dieren.

Het project Congresstad+, een gezamenlijk initiatief van
de gemeente, Maastricht Health Campus, MECC, de
Universiteit Maastricht en het Maastricht Congres Bureau,
overtreft alle verwachtingen. Bij de start in 2012 was de
doelstelling om twaalf congressen binnen te halen. Dat
zijn er 37 geworden, die tot en met 2022 zullen plaatsvinden.
Bovendien leverden al deze congressen samen de stad
44 miljoen euro op, waar vooraf was uitgegaan van een
bestedingsimpuls van 6 miljoen. Reden voor de gemeente
om de komende drie jaar jaarlijks een subsidie van 135.000
euro beschikbaar te stellen aan het Maastricht Congres
Bureau. Het geld is primair bedoeld voor het acquireren
van congressen: dertig congressen die aansluiten bij de
speerpunten van de Maastricht Health Campus en Maastricht
Universitair Medisch Centrum en tien congressen die
aansluiten bij de speerpunten van de Chemelot Campus.
GEMEENTERAAD WIL VERBOD OP VUURWERK

Een meerderheid van de gemeenteraad vraagt het stadsbestuur nog in 2014 vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zo
zou het rond de jaarwisseling verboden moeten worden
om vuurwerk af te steken bij winkelcentra, verzorgingstehuizen, schoolpleinen, kwetsbare monumentale panden
en dierenopvangcentra. Aanleiding om aan te dringen op
een regeling die het afsteken van vuurwerk aan banden legt
is dat veel inwoners, waaronder ouderen, zich ergeren aan

JONGE OUDERS VORMEN LEVENDE KERSTSTAL

Op en rond de Onze Lieve Vrouwebasiliek wordt op
zaterdag 20 en zondag 21 december ’s middags op een
bijzondere manier stilgestaan bij de naderende kerstdagen.
Het winkelend publiek kan onder meer genieten van
een sfeervolle kerststal met echte personen en dieren. De
rollen van Maria, Jezus en Jozef worden in deze levende
kerststal gespeeld door jonge ouders die in 2014 een kindje
hebben laten dopen in de basiliek en door de kindjes zelf.
Ze wisselen elkaar om het half uur af. Bij de kerststal
zijn ook schapen en enkele andere dieren te vinden. Op
zondagnamiddag vindt weer de traditionele kerstsamenzang op het Onze Lieve Vrouweplein plaats. Maar liefst
duizend stemmen zingen op het plein het Kerstkind een
hartelijk welkom toe, daarbij begeleid door harmonie De
Ster der Toekomst. Dit keer dirigeert scheidend pastoor
Fons Kurris van de Onze Lieve Vrouwebasiliek niet vanuit
een hoogwerker maar vanuit een sfeervol ingerichte
huiskamer hoog boven het Onze Lieve Vrouweplein. De
verhuurder van de hoogwerker blijkt namelijk een foutje
in de planning te hebben gemaakt en deze een week later
te hebben gereserveerd.
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Magisch Maastricht heeft het allemaal:

BEZINNING IN DE BINNENSTAD

cultuur,

WERELDBEROEMDE TRIATLON VOOR DRIE JAAR
NAAR MAASTRICHT

Onder het motto “Geef jezelf een moment van stilte cadeau”
openen de zusters Onder de Bogen hun deuren tijdens
de feestmaand december. De deuren van het besloten
klooster staan bij wijze van uitzondering vier keer open
voor een inloopuur voor stilte en bezinning. De zusters
stappen zelfs op voorbijgangers af om ze naar binnen
te lokken, hetgeen dikwijls blijkt te lukken. Voordat de
bezoekers de stilteruimte betreden krijgen ze een kaartje
met inspirerende teksten. De zusters vinden het nodig om
in de decembermaand enig tegenwicht te bieden aan al het
commerciële geweld dat over de mensen wordt uitgestort.
Zo haken zij op geheel eigen wijze aan bij Magisch
Maastricht.

Tijdens een persconferentie in het stadhuis wordt bekend
gemaakt dat de triatlonwedstrijd Ironman, een van de
grootste duursportevenementen ter wereld, in 2015, 2016
en 2017 in Maastricht en omgeving wordt gehouden. Het
is de eerste keer dat het sportevenement – er worden er
jaarlijks tien gehouden in Europa - in Nederland wordt
gehouden. Als datum voor de eerste editie in 2015 is 2
augustus geprikt. De organisatie van de Ironman heeft het
oog op Limburg laten vallen, met Maastricht als start- en
finishplaats, vanwege de internationale ligging, goede
bereikbaarheid en het feit dat triatlon in zowel Nederland,
Duitsland en België erg populair is.

BONNEFANTENMUSEUM KRIJGT JONGERENAFDELING

ONLINE PARKEERPLEK RESERVEREN

Het Bonnefantenmuseum gaat zich in 2015 nadrukkelijk op
de jeugd richten. Er liggen plannen om jongeren actief bij
het musum te betrekken. Zo komt er een nieuwe afdeling,
genaamd Young Office, die wordt bemand door jonge mensen
tussen de 12 en 25 jaar. Zij krijgen medeverantwoordelijkheid
voor het ontwikkelen van een programma voor de jeugd.
Het museum zoekt jongeren die creatief zijn, affiniteit
hebben met het museum en graag willen meedenken over
wat een museum in deze tijd zou moeten zijn, ook voor de
jonge bezoeker. Gehoopt wordt dat in de loop van 2015 de
eerste resultaten zichtbaar zijn in het museum.

Parkeerders krijgen de mogelijkheid om online een parkeerplaats te reserveren bij parkeerterrein Q-Park
Cabergerweg en wel via de websites van Maastricht
Bereikbaar of Q-Park. Een bevestigingsmail met QR-code
geeft rechtstreeks vanaf de smartphone of een print toegang
tot de betreffende parkeerfaciliteit. De klant is hiermee
verzekerd van een parkeerplaats en hoeft niet meer langs
de betaalautomaat. Deze noviteit binnen het parkeren komt
voort uit de samenwerking tussen Maastricht Bereikbaar
en Q-Park. Doelstelling van de samenwerking is om de
bereikbaarheid van de stad te verbeteren.
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vertier,
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maar vooral ook heel veel sfeer

ITTEREN EN BORGHAREN KRIJGEN KANAALBRUG
VOOR FIETSERS EN DIEREN

De provincie Limburg maakt bekend dat Itteren en
Borgharen voor 31 december 2017 een gecombineerde brug
voor fietsers en dieren over het Julianakanaal krijgen. De
brug komt aan de noordzijde dicht tegen de kanaalbrug
aan te liggen en wordt verdeeld in twee stroken. Een vijf
meter brede strook voor dieren en een drie meter brede
strook voor fietsers. De fiets- en faunabrug gaat 3 miljoen
euro kosten, die geheel voor rekening worden genomen
door het Grensmaas-consortium. De aanleg van de fietsbrug
is volgens de provincie met name van groot belang voor
de schoolgaande jeugd van Itteren en Borgharen. Die
kinderen moeten nu samen met veel zwaar vrachtverkeer
gebruik maken van de bestaande en eigenlijk te smalle
brug over het Julianakanaal in Itteren om onder meer naar
de basisschool in Bunde te gaan.
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR
BESCHEIDEN DUIZENDPOOT

Rita Bartels ontvangt uit handen van wethouder en
locoburgemeester André Willems een koninklijke onderscheiding. Namens koning Willem-Alexander decoreert
hij haar met de versierselen die horen bij de status van
Lid in de Orde van Oranje-Nassau: een ‘spengske’ en
een fraaie oorkonde. Rita Bartels is al vele jaren een van
de drijvende krachten achter de Stichting Stille Armen

Maastricht, die in 1932 door haar vader – medewerker van
de Belastingdienst - in het leven werd geroepen. Elk jaar
opnieuw trekken twee dagen voor Kerstmis enkele tientallen vrijwilligers door de stad om behoeftigen, van wie
je niet onmiddellijk zou verwachten dat ze in financiële
nood zitten (vandaar de term ‘stille armen’), te verblijden
met een kerstpakket. Ook dit jaar worden er door diverse
vrijwilligersteams weer zo’n 250 afgeleverd.
SERVATIUS BLAAST WONINGBOUWPROJECT
MALBERG AF

Woningcorporatie Servatius laat aan omwonenden en het
stadsbestuur weten af te zien van het woningbouwproject
aan het Recessenpark in de wijk Malberg. Servatius is in
september 2013 begonnen met de verkoop van achttien
patiowoningen, bungalows en eengezinswoningen, in
prijs uiteenlopend van 182.500 tot 212.500 euro. Volgens
de corporatie is er met name belangstelling getoond voor
de patiowoningen, maar is er nog steeds geen enkel koopcontract ondertekend. Hierdoor voelt Servatius zich
genoodzaakt het project uit de verkoop te halen. Servatius
wil op het braakliggende terrein voorlopig een hondenlosloopgebied inrichten. Daarmee komt de woningcorporatie
tegemoet aan een verzoek van buurtbewoners.
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MVV speelt in de laatste thuiswedstrijd van 2014 gelijk tegen Jong Ajax

MVV-FANS BESLISSEN MEE OVER AANKOPEN

MVV-fans die geld doneren aan de club krijgen zeggenschap
over het aantrekken van versterkingen. Donateurs van de
stichting Veer Zien MVV hebben het afgelopen jaar 30.000
euro bij elkaar gebracht. Voorwaarde is dat de fans ook
mogen beslissen wat er met het geld gaat gebeuren. De
geldschieters kunnen daarbij kiezen uit drie mogelijkheden:
versterking van de technische staf, versterking van de
spelersgroep en versterking van de commerciële tak van
de club. De donateurs kiezen er uiteindelijk voor dat MVV
met het door hen bij elkaar gebrachte geld een nieuwe
speler aantrekt in de winterstop. Veer Zien MVV hoopt
aan het eind van het seizoen ook nog eens 50.000 euro te
kunnen overmaken uit de opbrengsten van catering en
merchandise.
BUURT WIL ONDERZOEK NAAR OPVANG DAKLOZEN

De bewoners van het Statenkwartier, verenigd in het
buurtplatform Argus, vragen na de moord op een cliënt

van het Leger des Heils in een brief aan het college van
B&W om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van
zaken binnen de opvang om herhaling te voorkomen. De
buurt zegt niet met het beschuldigende vingertje naar een
persoon of instantie te willen wijzen, maar wel te willen
weten hoe het fatale incident heeft kunnen gebeuren en hoe
herhaling kan worden voorkomen. Zo willen de buurtbewoners onder meer weten wie de cliënten bij het Leger des
Heils screent en toelaat en wat gebeurt er met mensen die
niet naar binnen mogen. Ook willen de buurtbewoners
worden geïnformeerd over de rollen van de politie, de
afdeling handhaving van de gemeente en de GGZ.
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Teeke Zingen met onder andere Beppie Kraft en Angelina in het Grand Café Soiron. Opbrengst gaat naar het Alzheimeronderzoekfonds

Het harmonieorkest van Harmonie Heer Vooruit tijdens het Galaconcert in het MECC met gastoptreden van Edsilia Rombley
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Marcel Knols neemt in het Crown Plaza Hotel afscheid als directeur van het VVV

WAT WAS ER NOG MEER....
AFSCHEID VVV-DIRECTEUR
MARCEL KNOLS

Marcel Knols neemt officieel afscheid
als algemeen directeur van de VVV
Maastricht, een positie die hij heeft
bekleed vanaf 2002. Knols (46) zet
zijn carrière vanaf 1 januari 2015 voort
bij Holland Casino Valkenburg.
INBRAAKGOLF

Uit aangiftecijfers van de politie
over de eerste tien maanden van 2014
blijkt dat Maastricht per duizend
inwoners 6,4 woninginbraken noteert.
Landelijk laat Maastricht Amsterdam
(5,6 keer per duizend inwoners) achter
zich.
FLIKKEN MAASTRICHT KRIJGT
OOK EEN ELFDE EN
TWAALFDE SEIZOEN

De AvroTros maakt bekend dat Flikken
Maastricht in elk geval ook een elfde
en twaalfde seizoen krijgt. De laatste

aflevering van seizoen negen is in
november uitgezonden. De populaire
serie trekt wekelijks ruim twee miljoen
kijkers.
TOM DUMOULIN WEER LIMBURGS
SPORTMAN VAN HET JAAR

Tom Dumoulin wordt in het Munttheater in Weert voor het tweede
jaar op rij uitgeroepen tot Limburgs
sportman van het jaar. Een vakjury en
het publiek verkiezen Dumoulin boven
Max Verstappen en Mike Teunissen.
Dumoulin wint de prijs omdat hij in
2014 definitief is doorgebroken.
COR JONGEN ONDERSCHEIDEN
MET DE TRICHTER

Cor Jongen krijgt bij gelegenheid
van zijn afscheid als voorzitter van
de Stichting Centrummanagement
Maastricht de stedelijke onderscheiding
de Trichter. Cor Jongen was sinds
2009 voorzitter van de stichting.

Eerste Winterfair in Vaeshartelt. Een sfeervol winterfeest met een gezellig programma voor jong en oud
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Kerstsamenzang door “duizend stemmen” in samenwerking met Harmonie Kunst Door Oefening op het Onze Lieve Vrouweplein

NS en Veolia brengen treinreizigers op het station in Maastricht in kerstsfeer
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JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

Zjubilei vors Stephan de LXVI vaan de Keemeleers

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015

JANUARI 2015
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Oetrope Stadsprins Odin d’n Ierste

ODIN WIJNHOVEN STADSPRINS

In aanwezigheid van ongeveer vijftienduizend carnavalsvierders wordt op de markt Odin Wijnhoven, in het
dagelijks leven freelance journalist bij L1, uitgeroepen
tot de nieuwe prins van de Tempeleers en daarmee tot de
nieuwe stadsprins onder de naam Odin I.
GEMEENTE HOUDT STUDENTEN UIT OCHTENDSPITS

In het kader van een proef van het projectbureau Maastricht
Bereikbaar gaat de gemeente studenten financieel belonen
als ze níet met de auto naar school gaan en ook niet tijdens
de spits met het openbaar vervoer reizen. De studenten
kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van 4 euro per
dag met een maximum van 600 euro per jaar. Volgens het
projectbureau komen veel studenten uit de regio met de
auto naar de stad of ze nemen in de spits de bus of de trein.
De animo voor de proef is groot. Studenten worden eerst
gescreend om te zien of ze echt in aanmerking komen
voor de vergoeding.

MAASTRICHT GOEDKOOPSTE LIMBURGSE STAD
IN OZB-BELASTING

Uit een onderzoek door het Centrum voor Onderzoek van
de Economie van de Lagere Overheden blijkt dat inwoners
van Maastricht gemiddeld de laagste ozb-belasting betalen
van de drie grootste steden in Limburg. Een Maastrichtenaar is gemiddeld 240 euro kwijt. In Sittard-Geleen wordt
gemiddeld ruim 40 euro meer betaald en inwoners van
Venlo betalen ruim 350 euro aan onroerend zaakbelasting.
HOTELSCHOOL ADVISEERT NS OVER GASTVRIJHEID

Het team Hospitality Consultancy van Hotelschool Maastricht
krijgt van de Nederlandse Spoorwegen de opdracht om te
ondersteunen bij het optimaliseren van de gastvrijheid op
stations en in de trein. In de rayons Utrecht en Rotterdam
worden eerst enkele gastvrijheidsscans gedaan, waarna
op basis van analyse van de resultaten in overleg met het
projectteam van de NS een plan van aanpak zal worden
opgesteld.
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Tijdens de jaarwisseling was het vooral het siervuurwerk dat van zich liet
spreken in het centrum van de stad

POLITIE TEVREDEN OVER VERLOOP OUD EN NIEUW

De jaarwisseling verloopt volgens de politie zonder
noemenswaardige gewelds- en vuurwerkincidenten. De
brandweer moet weliswaar een aantal keren uitrukken voor
brandjes die zijn ontstaan door vuurwerk, maar die zijn
snel geblust. Ook de politie moet een aantal keren in actie
komen om ruzies te sussen. Er is in het geheel geen sprake
van agressie en geweld tegen personeel van hulpdiensten.
In het azM melden zich zeven vuurwerkslachtoffers.
INSPRAAK BIJ PROFIELSCHETS BURGEMEESTER

Stadsbewoners kunnen laten weten wat ze zoeken in
hun nieuwe burgemeester. Tot 5 januari kan men op
de websites van de elf raadsfracties aangeven wat in de
profielschets van de nieuwe burgemeester zou moeten
staan. Ter inspiratie staat ook de profielschets van de
vorige burgemeestersbenoeming online, aan de hand
waarvan Onno Hoes is benoemd tot burgervader. Enkele
tientallen inwoners nemen de moeite om te reageren.
De inhoud van de reacties is zeer divers, zo maakt
Gert-Jan Krabbendam, fractievoorzitter van Groen
Links, als woordvoerder namens de gemeenteraad
bekend. De gemeenteraad wil in het belang van de stad
graag voor de zomervakantie een nieuwe burgemeester
laten benoemen. Dat betekent dat in januari 2015 de
profielschets moet worden vastgesteld. Daarna kan de
echte sollicitatieprocedure pas van start.

Maastricht Aachen Airport

MINDER REIZIGERS VOOR
MAASTRICHT AACHEN AIRPORT

Uit de jaarcijfers van Maastricht Aachen Airport (MAA)
blijkt dat in 2014 maar liefst 39 procent minder passagiers
gebruik hebben gemaakt van de luchthaven. In 2014
reisden in totaal 283.000 passagiers via de luchthaven.
De teruggang heeft vooral te maken met het wegvallen
van verschillende bestemmingen van Ryanair. In 2014 is
80.000 ton vracht verwerkt op MAA, hetgeen een stijging
is van 1 procent.
MAASFIETSROUTE VAN FRANKRIJK TOT ROTTERDAM

Bestuurders uit Frankrijk, België en Nederland zetten in
het Gouvernement hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het binnen drie
jaar realiseren van een internationale fietsroute langs de
Maas. De bijna 1000 kilometer lange toeristische fietsroute
moet beginnen bij de bron in Frankrijk en via Maastricht
eindigen in Rotterdam. Het internationale fietspad is een
idee van de gemeente Venlo, in navolging van vergelijkbare
initiatieven als de Rijnfietsroute en de Donauradweg. Het
is de bedoeling dat bestaande fietsnetwerken aan elkaar
gekoppeld worden. Betrokken partijen verwachten dat de
beoogde aaneengesloten fietsroute langs de Maas jaarlijks
goed is voor tienduizenden extra fietstoeristen.Ook levert
het vele tientallen miljoenen euro’s op voor horeca, hotels
en andere verblijfsaccomodaties langs de rivier.
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Veel belangstelling voor Zweit veur Leid. Ren, jog of wandel voor lokale
goede doelen

RECORDBEDRAG VOOR ZWEIT VEUR LEID

De goede doelenloop Zweit veur Leid levert een recordbedrag
(89.270 euro) en een recordaantal deelnemers (1250) op. De
loop is voor het eerst op zondag in plaats van op zaterdag.
Het opgehaalde geld gaat naar zwerfjongeren, stille armen,
eenzame ouderen en jongeren met een lichamelijke
beperking.
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Etalagedansen door Jennifer Romen en haar crew in leegstaande winkels
van het Mosae Forum

huurwoning beschikbaar blijven. Aan deze voorwaarde
is niet voldaan, hetgeen ook niet verplicht was aangezien
de gemeente niet meer kon doen dan enkel een zienswijze
indienen. Van Grootheest is nu bang dat het niet bij deze
woningen zal blijven. De stad kampt met een stevige
scheefgroei op de huurmarkt. Er dreigt een tekort aan
sociale huurwoningen vooral omdat een groot aantal
huurders nu te goedkoop woont.

GEMEENTE BEZORGD OVER VERKOOP
SOCIALE HUURWONINGEN

LANAKEN BOOS OP MAASTRICHT VANWEGE
NIEUWE TRAMLIJN

De gemeente vreest de komende jaren een toenemende
verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties aan commerciële beleggers. Wethouder Gerdo van
Grootheest is bang dat de sociale huurvoorraad daardoor
nog verder onder druk komt te staan. Van Grootheest
uit zijn vrees in een brief aan de Inspectie Leefomgeving
en Transport. De inspectie had de gemeente om een
zienswijze gevraagd in verband met de verkoop van 33
huurwoningen aan het Fatimaplein in Mariaberg. Deze
sociale huurwoningen zijn door woningbouwcorporatie
Woonpunt verkocht aan het Wooninvesteringsfonds
(WIF), dat de woningen op zijn beurt weer doorverkocht
aan de commerciële belegger Round Hill Capital. Toen de
verkoop aan het WIF bijna was afgerond gaf de gemeente
al aan bedenkingen te hebben en stelde in een zienswijze
alleen akkoord te gaan met de verkoop onder voorwaarde,
dat de woningen nu en in de toekomst als betaalbare

De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is boos op
de gemeente Maastricht en de provincie Limburg omdat
die zich naar zijn zeggen niet houden aan de gemaakte
afspraken ten aanzien van de aanleg van de sneltramlijn
Hasselt-Maastricht. Hij zegt dat Vlaanderen schadeclaims
overweegt als de gemeente en de provincie de komst van
de sneltram blijven vertragen. De tramlijn kost 30 tot 40
miljoen euro meer dan geraamd waardoor de gemeenteraad
en Provinciale Staten opnieuw hun goedkeuring moeten
geven. Keulen stoort zich aan de nieuwe bezwaren terwijl
al twee contracten zijn getekend en mondelinge afspraken
zijn gemaakt. Hij vindt dat de Nederlanders hun handtekening dienen na te komen. De sneltram, die in 2018
moet rijden, moet na de sluiting van de Ford-fabriek in
Genk de economie stimuleren in Belgisch-Limburg. Keulen
verwacht dan ook dat Maastricht en de provincie snel
groen licht geven, zodat de tram in 2018 kan gaan rijden.
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InterClassics & TopMobiel in het MECC. Dit jaar staat het evenement in het teken van tachtig jaar Jaguar en Grand Prix Classics

BEROEMDE JAGUARS OP
INTERCLASSICS & TOPMOBIEL

Tijdens de exclusieve auto- en oldtimerbeurs InterClassics & TopMobiel in
het MECC wordt een aantal beroemde
auto’s van het Engelse merk Jaguar
tentoongesteld. Het betreft enkele
van de bekendste wedstrijd-Jaguars
aller tijden, waaronder de Jaguar
C-Type uit 1953, waarmee het Britse
automerk zijn eerste 24 uur van
Le Mans won. De beurs trekt ruim
26.000 bezoekers.
MAASTRICHTER BRUGSTRAAT
POPULAIR ONDER
WINKELBEDRIJVEN

De Maastrichter Brugstraat is onder
winkelbedrijven één van de populairste
straten van het land, zo blijkt uit
onderzoek naar de winkelhuurprijzen
van vastgoedadviseur Jones Lang
LaSalle. De huurprijzen in de Maastrichter Brugstraat stegen in 2014 met
14 procent. Alleen aan het Rokin in
Amsterdam was de stijging groter (24
procent). Volgens de vastgoedadviseur

is Maastricht erg aantrekkelijk voor
winkels door de internationale ligging,
de historische binnenstad en de
goede horeca. De aantrekkelijkheid
neemt de komende jaren nog meer
toe omdat andere Limburgse steden
minder aantrekkelijk worden voor
winkels. In de rest van de provincie
dalen de huurprijzen van winkels.
De Grote Staat is nog steeds één van
de duurste straten van het land met
een gemiddelde huurprijs van 1600
euro per vierkante meter. De prijs per
vierkante meter op de Maastrichter
Brugstraat is 1200 euro.
OVERLASTGEVERS EN
VEELPLEGERS OP LIJST

De gemeente gaat samen met de Heuvellandgemeenten een lijst opstellen
van overlastgevers en veelplegers. Zo
hopen zij eerder en beter te kunnen
ingrijpen. De zogeheten ‘Top X-aanpak’
is onderdeel van het nieuwe meerjarenprogramma veiligheid. De lijst
wordt opgesteld samen met het
Veiligheidshuis, waarin diverse
instanties en organisaties die zich

bezighouden met veiligheid verenigd
zijn. Samen gaan zij werken aan een
persoonsgerichte aanpak van veelplegers en overlastgevers. Uit de lijst
wordt een selectie gemaakt van mensen
die en stevig aangepakt worden en in
een hulpverleningsproject worden
gezet. Zo hopen de gemeenten overlast
snel terug te dringen.
OPENINGSFEEST ROZE STAD
MAASTRICHT

Met een nieuwjaarsfeest wordt op
4 januari in de Muziekgieterij het
startschot gegeven voor Roze Stad
Maastricht dat dit keer als thema
heeft gekregen ‘Maastricht Colours
You’. Maastricht is in 2015 voor
de derde keer de ‘roze stad’ van
Nederland oftewel de hoofdstad
wanneer het gaat om de strijd voor
homo-acceptatie en homorechten.
In het kader van het roze jaar vindt
op 15 maart in Centre Céramique de
opening plaats van een expositie, die
in het teken staat van Roze Zaterdag.
Roze Zaterdag 2015 wordt in Maastricht gehouden op 20 juni.
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UM reikt eredoctoraten uit aan Frans Timmermans en Jimmy Wales

UM REIKT EREDOCTORATEN UIT AAN
FRANS TIMMERMANS EN JIMMY WALES

De Universiteit Maastricht reikt tijdens de viering van
de Dies Natalis in de Sint Janskerk twee eredoctoraten
uit. Eurocommissaris Frans Timmermans en de oprichter
van Wikipedia, de Amerikaan Jimmy Wales, ontvangen het
eredoctoraat voor hun grote bijdragen aan het academisch
onderwijs en onderzoek. Frans Timmermans wordt
geprezen om zijn band met de UM en de vele internationale
relaties die daaruit voortvloeien. Jimmy Wales heeft met
Wikipedia een voor iedereen toegankelijk platform
opgericht, dat voor studenten niet meer weg te denken is
als bron van informatie.
MILJOENEN VOOR HARTONDERZOEK

De Nederlandse Hartstichting maakt bekend 5 miljoen
euro te gaan investeren in twee onderzoeksprojecten van
de Universiteit Maastricht. Het ene project betreft een
onderzoek naar de manier waarop het lichaam met energie
omgaat om zo het risico op hart- en vaatziekten terug te
dringen. Het andere betreft een onderzoek naar boezemfibrilleren waarbij wordt bekeken bij welke mensen deze
hartritmestoornis ontspoort en er ernstige complicaties
optreden. Later in de maand laat de Hartstichting weten
nog drie andere wetenschappers van de Universiteit
Maastricht een beurs te verstrekken voor een totaalbedrag
van 800.000 euro, te besteden over een periode van vier
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Nu of Nooit, provinciale popwedstrijd van Limburg. Winnaar “Jick Munro &
The Amazing Laserbeams” mag het Pinkpop festival openen

jaar. Deze beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar een
betere diagnose bij pijn op de borst, ongezond eet- en
beweeggedrag bij kinderen en het opsporen en behandelen
van hartfalen met nieuwe moleculen.
VOORMALIGE KERK WORDT FITNESSCENTRUM

Il Fiore Healthcenters neemt de voormalige kerk Onbevlekt
Hart van Maria aan het Fatimaplein over van het bisdom
Roermond om er een fitnesscentrum in te vestigen. Na de
voormalige Sint Hubertuskerk in Boschpoort is dit het
tweede voormalige godshuis dat sporters als nieuwe
gebruikers krijgt. De kerk aan het Fatimaplein, een ontwerp
van architect Alphons Boosten, staat sinds 2011 leeg.
WOONCORPORATIE SERVATIUS HAALT
40 MILJOEN BINNEN

Wooncorporatie Servatius verkoopt voor de tweede keer
een grote partij woningen. Deze keer gaat het om 350
huurwoningen in De Heeg, Eyldergaard, Wolder, Malberg,
Daalhof, Heugemerveld en Gronsveld. De woningen komen
voor ruim 40 miljoen euro in het bezit van de Duitse
belegger LaSalle Investment Management. Servatius wil
het aantal woningen in beheer door sloop en verkoop
terugbrengen van 10.946 naar 9.620 in 2018. Het hierdoor
beschikbaar komende geld wil de wooncorporatie investeren
in de renovatie en het energiezuiniger maken van 819
andere woningen en de bouw van 326 nieuwe woningen.
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‘Je suis Charlie’ is het credo tijdens de wereldwijde tegenreacties op de aanslag
op het satirisch weekblad Charlie Hebdo

RUIM ZESHONDERD MENSEN BIJ STILLE TOCHT

Ruim zeshonderd mensen lopen mee in een stille tocht
om hun afschuw te tonen over de dodelijke aanslag op
journalisten en cartoonisten van het Franse blad Charlie
Hebdo. Burgemeester Onno Hoes spreekt de deelnemers
toe in de hal van het stadhuis waarna de stoet vertrekt
naar het Frans herdenkingsmonument van de Eerste
Wereldoorlog aan de Nieuwenhofstraat.
UITBREIDING GRATIS INTERNETTEN BINNENSTAD

Naast gratis Wi-Fi op het Vrijthof wordt gratis draadloos
internet ingevoerd op de Markt, het Onze Lieve Vrouweplein,
het Amorsplein, het Stationsplein en rondom de Health
Campus. De verbinding heet ‘Free Wi-Fi Maastricht’ en
het betreft een proef tot december 2015. Met het aanbieden
van gratis internet wil de gemeente de aantrekkelijkheid
van de binnenstad vergroten, waarbij vooral wordt gedacht
aan service voor buitenlandse gasten.
RICK MOENEN NEDERLANDS KAMPIOEN BIERTAPPEN

Tijdens de Horecava in de RAI in Amsterdam wordt Rick
Moenen Nederlands kampioen Biertappen. Van de 24
deelnemers aan de landelijke finale zijn er zes afkomstig uit
Maastricht. Rick Moenen, die samen met Rob Cimmermans
eetcafé De Tramhalte aan de Tongerseweg bestiert, blijkt
uiteindelijk de beste tapper.

Ook in Maastricht wordt een stille tocht georganiseerd

BOEKHANDEL DOMINICANEN BEHOEDT
CD-SPECIAALZAAK VOOR SLUITING

Boekhandel Dominicanen behoedt speciaalzaak Smeets
Klassiek uit Heerlen voor een definitieve sluiting. De
bekende muziekwinkel aan de Akerstraat in Heerlen zou
na 35 jaar sluiten, echter eigenaar Paul Smeets verkoopt
nu zijn collectie aan Dominicanen en treedt er in dienst.
Vanaf maart wordt de collectie van Smeets tentoongesteld
op de eerste etage van het eeuwenoude kerkgebouw en
kunnen bezoekers niet alleen neuzen tussen duizenden
boeken maar ook kiezen uit een uitgebreide collectie van
klassieke muziek.
MARJA VAN DIEIJEN NIEUWE
BESTUURSVOORZITTER AZM

De raad van toezicht van het azM laat weten dat het
ziekenhuis per 1 november een nieuwe bestuurder krijgt.
Marja van Dieijen volgt Guy Peeters op als voorzitter van
de raad van bestuur. De 60-jarige Van Dieijen is de eerste
vrouw met een dergelijke topfunctie bij een Limburgs
ziekenhuis. Marja van Dieijen, hoogleraar klinische chemie
aan de Universiteit Maastricht, is sinds januari 2014 al lid
van de raad van bestuur van het azM. Zij is in 1981
gepromoveerd aan de universiteit Maastricht en is er sinds
1993 hoogleraar. De scheidend bestuurder Guy Peeters
heeft in 2014 al aangegeven de voorzittershamer te willen
overgeven aan een ander.
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Opnames in het stadspark voor de Limburgse speelfilm Code M
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De film gaat over de zoektocht naar het legendarische zwaard van d’Artagnan

NIEUWE MASTERSTUDIES

PLAN VOOR CREMATORIUM AFGEWEZEN

De Universiteit Maastricht krijgt in Den Haag groen licht
voor twee nieuwe masterstudies. De masterstudies zijn
cruciaal voor de ambities om in Zuid-Limburg kennisbolwerken van chemie en geneeskunde te vestigen. Studenten
kunnen de studies vanaf september volgen op de Healthcampus in Maastricht en op de Chemelot Campus in Geleen.
In Maastricht gaat het om de masterstudie systeembiologie.
Op de Chemelot Campus start de masterstudie biologische
materialen. Deze materialen vervangen in steeds meer
producten de op olie gebaseerde grondstoffen. De UM
en de campussen willen met de masterstudies de knapste
koppen van het land naar Zuid- Limburg lokken.

De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-groeve
wijst het plan van uitvaartbedrijf Monuta af om in de
ENCI-groeve een crematorium te bouwen. De stichting
vindt een crematorium niet passen in het gebied. Zo is het
beoogde gebied voor het crematorium met name bestemd
voor wellness, toerisme en aanverwante zaken. Bovendien
zou een crematorium een te grote stempel drukken op het
gebied. Het was de bedoeling van Monuta om bij de visvijver in de groeve een van de duurzaamste crematoria ter
wereld te bouwen. Een vernieuwend concept met ruimte
voor onder meer een natuurbegraafplaats. Monuta is
teleurgesteld maar respecteert het besluit van de stichting.
Het uitvaartbedrijf zoekt naar andere mogelijkheden om
toch een crematorium te bouwen.

PARKEREN IN 2015 NIET DUURDER

De tarieven voor de parkeergarages van Q-park in de stad
gaan in 2015 niet omhoog, zo laat de gemeente weten.
Stegen de tarieven voorheen jaarlijks met 2,5 procent
vanaf nu hanteren gemeente en Q-park de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In
2015 ligt deze prijsstijging op circa 1 procent. Reden voor
de gemeente en Q-park om de tarieven niet verhogen. De
gemiddelde tariefstijging van de jaren 2015 en 2016 wordt
verwerkt in de tarieven voor 2016. Dat maakt het beter
mogelijk om een aanpassing in hele minuten per euro te
realiseren. Hierbij wordt het tarief van de Vrijthof garage
ook in 2016 niet verhoogd.

GEMEENTE HOUDT CONFERENTIE OVER ARMOEDE

In een toespraak tot de Rotary Club zegt wethouder André
Willems van Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid dat
de gemeente een armoedeconferentie gaat houden om
met organisaties te bespreken hoe de kloof tussen arm
en rijk in de stad kleiner kan worden gemaakt. Volgens
Willems hebben charitatieve clubs vaak veel geld in kas
maar weten ze niet waaraan ze het geld kunnen besteden.
In Maastricht leeft 12 procent van de huishoudens onder
het absolute bestaansminimum. Dat is boven het landelijk
gemiddelde, dat op 10 procent ligt.
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Wegens grote belangstelling is er een extra matineevoorstelling van de voorstelling “Huur wee ’t zeet” van het Veldeke Cabberèt

CENTRUM VOOR ASIELZOEKERS MOET
WORDEN UITGEBREID

In een tussen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) afgesloten intentieovereenkomst staat
dat het asielzoekerscentrum aan de François de Veijestraat
moet worden uitgebreid om er de geplande zeshonderd
asielzoekers te kunnen huisvesten. Het COA en de
gemeente bekijken of het naastgelegen pand bruikbaar is.
De asielzoekers wonen tot september 2017 in de voormalige
gevangenis in Limmel, daarna moet de verhuizing naar
Sint Maartenspoort volgen.
JONGEREN AAN DE SLAG BIJ BEDRIJVEN

In het kader van het project “Leer-Werkfabrieken van de
Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht en omgeving”
gaan vijftien jongeren aan de slag bij Rubber Resources
en Meerssen Papier. Ze krijgen na het doorlopen van
een leer- en werkprogramma een baan aangeboden. De
jongeren gaan een half jaar lang twee dagen in de week

meedraaien bij de bedrijven. Daarnaast volgen ze drie
dagen per week een lesprogramma. Na het behalen van het
diploma krijgen de jongeren een jaarcontract aangeboden
bij een productiebedrijf in de regio.
VERVANGING SLUIS BIJ LIMMEL

Rijkswaterstaat sluit contracten met bouwbedrijven voor
het vervangen van de bijna honderd jaar oude keersluis
bij Limmel door een nieuwe sluis zonder pijlers. Hierdoor
kunnen bredere schepen door het Julianakanaal varen.
Op de brug over de sluis komen twee rijbanen voor auto’s
en een tweezijdig vrijliggend fietspad. De bouw start in de
zomer van 2015. De kosten zijn geraamd op 34 miljoen euro.
In 2018 moeten de werkzaamheden inclusief het slopen van
de oude sluis gereed zijn. De nieuwe keersluis in het kanaal
beschermt ook het achterland tegen hoogwater.
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Eerste Mergelland Hoen-ei 2015 voor Nederlandse consul in België

ONDERZOEK NAAR UITGAANSKLIMAAT

De Jongerenraad start een onderzoek naar het uitgaansklimaat in de stad. Het adviesorgaan van de gemeente wil
weten hoe de jeugd echt denkt over het uitgaan in de stad.
De raad zegt zich niet te kunnen vinden in de vaak
gehoorde klacht dat er niets te doen is voor de jeugd in de
stad nu de Muziekgieterij wordt uitgebreid en vernieuwd.
Of er daarnaast nog meer voor de jeugd moet komen,
moet blijken uit het onderzoek. In het kader van het
onderzoek wordt jeugdige stappers een aantal vragen
gesteld. Over het aanbod, maar ook over de veiligheid, de
bereikbaarheid en het leggen van contacten.
GEMEENTE CHECKT LEGALITEIT EN VEILIGHEID
STUDENTENPANDEN

De gemeente start met het controleren van vijfhonderd
kamerverhuurpanden op brandveiligheid en of de verhuur
voldoet aan het bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat de
brandveiligheid van de panden gewaarborgd moet zijn en
het gebruik strookt met het geldende bestemmingsplan.
Wanneer de brandveiligheid niet in orde is, wordt de
eigenaar in de gelegenheid gesteld binnen een redelijke
termijn alsnog het pand te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen. Indien kamerverhuur in strijd is met het
bestemmingsplan kan een eigenaar, door middel van een
omgevingsvergunning, een ontheffing aanvragen. Indien
geen ontheffing wordt verleend zal het gebruik van een
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Het eerste nummer van 2015 van het luxe glossy tijdschrift Nouveau is voor
een groot deel gewijd aan Maastricht

pand voor kamerverhuur gestaakt moeten worden. De
gemeente verwacht in 2015 nagenoeg alle panden
gecontroleerd te hebben.
BEWONERS VREZEN SLECHTE LUCHTKWALITEIT
DOOR KOMST VAN ACTION

De bewoners van de Tongerseweg vrezen een verslechtering van de luchtkwaliteit in hun buurt als gevolg van de
herontwikkeling van het monumentale Carrécomplex. De
stichting Klaor Loch voorziet eveneens een toename van
fijnstof als de plannen worden uitgevoerd. In de voormalige
sigarenfabriek worden 143 studentkamers gerealiseerd,
de commerciële ruimtes worden gemoderniseerd en er
komt een vestiging van Action. Met name de komst van
prijsvechter Action wordt door de omwonenden met
argusogen bekeken omdat deze winkel naar verwachting
veel extra bezoekers en dus extra verkeer zal aantrekken.
GEMEENTE TREKT ZES TON UIT VOOR ASIELSCHOLEN

Het college van B&W wil in totaal zes ton uittrekken voor
het opknappen van schoolgebouwen en schoolwoningen
voor onderwijs aan kinderen van asielzoekers. Kinderen
onder de twaalf jaar krijgen vooral taalles, zodat ze binnen
drie maanden tot een jaar kunnen doorstromen naar regulier
onderwijs. Kinderen vanaf twaalf jaar worden opgevangen
in een zogeheten Internationale Schakelklas om daarna ook
te kunnen doorstromen naar regulier onderwijs.
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De winter van 2015 is niet echt koud.

LAATSTE NIEUWJAARSBIJEENKOMST MET
BURGEMEESTER ONNO HOES

In de hal van het stadhuis vindt de laatste nieuwjaarsbijeenkomst plaats met Onno Hoes als burgemeester van
de stad. In zijn nieuwjaarsspeech rept hij met geen woord
over de affaire waarvan de nasleep hem uiteindelijk heeft
doen besluiten op te stappen. Wel kijkt hij in zijn speech
terug op 2014 waarbij hij onder meer de viering van 200
jaar Koninkrijk aanhaalt. Ook spreekt hij vol lof over de
ingezette samenwerking in het Heuvelland en de Euregio.
De scheidende burgemeester spreekt bovenal zijn trots uit
over de tolerantie van Maastricht. Hierbij wijdt hij tevens
één zin aan zijn komend vertrek wanneer hij zegt: “Als
wij willen laten zien dat Maastricht echt midden in Europa
en de wereld ligt, hoop ik dat u ook na mijn afscheid het
thema tolerantie verder oppakt, want dan laten we de
wereld zien dat Maastricht niet alleen de meest Europese
stad van Nederland is, maar ook de meest tolerante.”
GRATIS GROEPSHULP VOOR MISHANDELDE VROUWEN

Welzijnsinstelling Trajekt en het Vrouwengezondheidscentrum starten gezamenlijk een programma voor
groepshulpverlening aan vrouwen die het slachtoffer zijn
geworden van huiselijk geweld. De ontmoetingenreeks,
getiteld ‘Uit de schaduw van de Ander’, bestaat uit achttien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Tijdens de
bijeenkomsten kunnen slachtoffers van huiselijk geweld,

Er valt maar één keer sneeuw

samen met lotgenoten ervaringen, onverwerkt verdriet
en emoties delen. Door de groepsgesprekken onder
deskundige begeleiding, kunnen vrouwen troost, herkenning en erkenning bij andere vrouwen vinden. Hiermee
wordt beoogd dat er een bewustwordingsproces ontstaat
waardoor vrouwen weerbaarder worden en leren beter
voor zichzelf op te komen.
HUURSCHULD EERDER AANGEPAKT

De woningcorporaties Servatius, Woonpunt en Maasvallei
spreken in een convenant met de gemeente af om al bij
twee maanden huurachterstand in gesprek te gaan met
de betreffende huurder. De corporaties en de gemeente
hopen door eerder in te grijpen huisuitzettingen te
voorkomen. Bij twee maanden huurachterstand wordt
in een persoonlijk gesprek met een consulent van de
corporaties naar een oplossing gezocht. Lukt dit niet en
is het louter een kwestie van geldgebrek, dan wordt de
Kredietbank ingeschakeld. Is de problematiek van de
huurder breder, wat volgens de gemeente doorgaans het
geval is, dan wordt een centraal meldpunt bij het Veiligheidshuis ingeschakeld. Verschillende instanties bekijken
dan een betreffend geval en spreken af wie de regie
neemt om tot een oplossing te komen. Helpt de aanpak
via het Veiligheidshuis niet, dan krijgt de huurder een
laatste kans; met de huurder worden zeer strikte afspraken
gemaakt over begeleiding en betalingen. Wordt dan geen
oplossing gevonden, dan volgt huisuitzetting.
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Studentengalabal met Stadsprins Odin

GEMEENTE STIMULEERT CARNAVALSBIER IN PLASTIC

De gemeente laat de horecaondernemers in de stad weten
tijdens het carnaval het gebruik van plastic voor bier op
straat verder te willen stimuleren. Ondernemers die toch
glas willen gebruiken bij buiten- of raambuffetten moeten
tijdens het carnaval aan meer regels voldoen dan kasteleins
die in plastic schenken. Hiermee komt carnavalsbier in
plastic steeds dichterbij. Ondernemers die glaswerk
handhaven zijn verplicht twee extra inzamelbakken te
plaatsen. Ook de inzet van glasophalers is verplicht en een
kroegbaas moet de omgeving van zijn zaak binnen een straal
van dertig meter glasvrij houden. Tijdens een horecaoverleg
over carnaval is gebleken dat het gros van de ondernemers op
de grote pleinen Vrijthof, Markt en Onze Lieve Vrouweplein
steeds meer voelen voor plastic. Niet alleen vanwege veiligheid maar ook uit kostenoogpunt.
BURGERS ERVAREN IETS MEER DRUGSOVERLAST

Uit een onderzoek door bureau Flycatcher in opdracht
van de gemeente in de zomer van 2014 blijkt dat burgers
in 2014 een lichte stijging van drugsoverlast ervaren ten
opzichte van het jaar ervoor. Opmerkelijk is dat er in de
wijken buiten het centrum juist een lichte daling van die
gevoelens is waar te nemen. Het bureau heeft zowel in
2014 als in 2013 circa duizend inwoners ondervraagd over
drugsoverlast. In 2014 ervoer 66 procent drugsoverlast, in
2013 was dat 63 procent.
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Prins Gaston 1 vaan Klein-Ternejje en zijn adjudant krijgen eigen hoftempel
in Maastricht bij café La Clé

KEULSE CARNAVALSONDERSCHEIDING VOOR
HARMONIE SINT CAECILIA

Het ‘Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823’ lauwert
harmonie Sint Caecilia uit Wittevrouwenveld met de
orde van verdienste in zilver. De harmonie ontvangt
de eremedaille omdat ze in 2015 voor de 52ste keer - op
uitnodiging van de Keulse carnavalsvereniging ‘Treuer
Husar’ - meeloopt in de Keulse ‘Rosenmontagszug’. De
onderscheiding is opmerkelijk omdat deze normaal alleen
aan individuen wordt uitgereikt.
LANAKEN BEVRIEST SAMENWERKING MET DE
GEMEENTE VANWEGE VERTRAGING TRAMVERBINDING

Vanwege de onverwachte vraag van de gemeente en de
provincie om meer bedenktijd met betrekking tot de
aanleg van de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht
bevriest de gemeente Lanaken voor onbepaalde tijd de
samenwerking met Maastricht en de provincie Limburg
op een aantal terreinen. De gemeente en de provincie
vragen meer bedenktijd omdat de kosten aan Nederlandse
kant 30 miljoen hoger zouden uitpakken dan eerder aangenomen. Lanaken, dat een grondige herinrichting van de
infrastructuur heeft gepland in verband met de komst van
de tram, wil dat Maastricht zich aan de afspraken houdt.
Lanaken trekt zich voorlopig terug uit de gezamenlijke
werkgroepen voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend bedrijventerrein.
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Studenten gekleed in gala tijdens het Studenten Vastelaovendsbal
in d’n Hiemel

ONDERSCHEIDING PROVINCIE VOOR
JAN VAN EYCK ACADEMIE

De Jan van Eyck Academie ontvangt de Stimuleringsprijs
Mens en Cultuur 2014 van de Provincie Limburg. Hieraan
is een geldbedrag van 30.000 euro verbonden. De jury
roemt in haar rapport het lef, de visie en de lange termijnstrategie van de academie.
OPMARS FLEXWERKPLEKKEN

Als gevolg van de groei van het aantal zelfstandigen zonder
personeel nemen flexwerkplek locaties in de stad sterk toe.
Waren de flexwerkplekken tot voor kort voornamelijk te
vinden in grote kantoren in Randwyck en bij het station,
nu duiken ze ook op in het stadshart. Begin 2015 telt de
stad elf officieel geregistreerde locaties, waar voor zzp’ers
en starters op de arbeidsmarkt bureaus, kamers, vergader-,
ontmoetings- en presentatieruimten met bijbehorende
faciliteiten te huur zijn.
CARNAVALSKARREN NIET MEER DAN 85 DECIBEL

Om irritatie en overlast te voorkomen gaat een aantal
bouwers van carnavalskarren zich vrijwillig aan een paar
regels houden. In een door de eigenaren en bouwers zelf
opgesteld protocol voor carnavalskarren staan elf regels.
Dit betreft onder andere respect voor tradities en zaate
hermeniekes, muziek tot maximaal 85 decibel, opruimen

Een protocol voor carnavalskarren moet irritatie en overlast gaan voorkomen

van rommel, vermijden van drukke en smalle straten,
stoppen uiterlijk om 02:00 uur ‘s nachts (op dinsdag om
23:30 uur) en een brandblusser aan boord. De initiatiefnemers noemen zich de Propel Karetrekkers. Karren die
zich verbinden aan het protocol, krijgen een herkenbaar
vignet.
CDA BEZORGD OVER BEVEILIGING
PERSOONSGEGEVENS

Het CDA stelt vragen aan het college van B&W over een
mogelijk lek in de informatiebeveiliging bij de gemeente.
Het CDA zegt te hebben vernomen dat er problemen zijn
met de informatiebeveiliging, waardoor onder meer de
persoonsgegevens van inwoners op straat zouden kunnen
komen te liggen. De partij wil nu van het college weten hoe
de privacy van de burgers is gewaarborgd en of de gemeente
de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
op het gebied van informatiebeveiliging naleeft.
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Discozwemmen met een recordpoging Aquanaise in het Geusseltbad

Nick en Patrick uit Maastricht krijgen te horen dat ze mogen deelnemen aan het LVK 2015
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Verregende Driekoningenstoet

Internationale vredesconferentie georganiseerd door
leerlingen van het United World College

WAT WAS ER NOG MEER....
NIEUWSWEBSITE ‘MAASTRICHT
DICHTBIJ’ TREKT STEKKER ERUIT

FUSIE FANFARES JULIANA LIMMEL
EN SINT MARTINUS ITTEREN

De lokale nieuwswebsite Maastricht
Dichtbij, onderdeel van uitgeversconcern Telegraaf Media Groep
(TMG), stopt noodgedwongen per 1
januari. De website levert niet genoeg
op en heeft onvoldoende middelen
om door te gaan. De websitebestond
drie jaar. Maastricht Dichtbij heeft
naar eigen zeggen 130.000 bezoekers
per maand.

Na respectievelijk 104 en 91 jaar
zelfstandig te zijn geweest fuseren
fanfare Juliana Limmel en fanfare
Sint Martinus uit Itteren tot een
nieuw muziekgezelschap onder de
naam Fanfare Sint Martinus Juliana
Maastricht. Reden voor de fusie is het
teruglopend ledenaantal.

‘ROEI TUUT’ PAAR EUROCENTEN
DUURDER

Een restzak van 50 liter kost voortaan
80 centen in plaats van 71 centen. Een
zak van 25 liter gaat 48 centen kosten
in plaats van 41 centen. Reden voor de
verhoging is dat de rijksoverheid vanaf
1 januari 2015 belasting heft op het
verbranden van huishoudelijk afval.
De verwerkingskosten van dit afval
worden door de gemeente doorberekend in de prijs van de restzak.

LAATSTE MIS IN KERK
WITTEVROUWENVELD

Op zondag 4 januari wordt door
pastoor Mattie Jeukens de laatste mis
opgedragen in de H. Guliëlmuskerk
in de wijk Wittevrouwenveld. De
kerk, die dateert uit 1958, was een
cadeau van bisschop Lemmens aan
de bevolking van Maastricht bij zijn
zilveren jubileum.

STIJGING LEEGSTAND KANTOREN

Het aantal leegstaande kantoren in de
stad stijgt. Stond in 2013 nog 15 procent
van de voorraad kantoorruimte leeg,
in 2014 is dat opgelopen tot 16 procent.
INWONERAANTAL IN 2014
IETS OMLAAG

Het inwoneraantal daalt voor het
eerst in jaren. Telde de stad begin
2014 122.450 inwoners, begin 2015
zijn dat er 50 minder. In 2014 zijn er
421 meer mensen overleden dan er
geboren zijn.
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‘Meer, iech wèl bij de revue’ is het thema van de zittingen van Kaffee De Zeuten Inval

In kaffee De Zeuten Inval is de vrijdagmiddag voor de senioren
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JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

In de rij staan bij de VVV tijdens de voorverkoop van de Pinkpopkaarten

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015

FEBRUARI 2015
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Burgemeester Hoes draagt (voor de laatste keer) de sleutel van de stad over aan Prins Odin d’n Ierste

SERVAASBRUG EN JF KENNEDYBRUG

TRICHTER VOOR VELDEKE KRINK

De Servaasbrug wordt scootervrij. Scooters moeten vanaf
medio 2015 over de Wilhelminabrug naar het stadscentrum.
Met het verbod wil de gemeente de verkeersveiligheid op de
veelgebruikte brug verbeteren. Op de John F. Kennedybrug
komt een aparte baan voor bussen, die begint bij de krul
naar de Maasboulevard tot het eerste stoplicht op de Prins
Bisschopsingel. Daarvoor wordt het voetpad langs dat
tracé van de brug opgeheven.

Burgemeester Hoes heeft tijdens een voorstelling van het
welhaast traditionele Vastelaovends Cabberèt in de
Bonbonnière de stedelijke onderscheiding De Trichter
uitgereikt aan de Veldeke Krink Mestreech. De Trichter is
een penning die wordt toegekend aan personen of groepen
die zich op uitnemende wijze verdienstelijk hebben gemaakt
voor de stad. Veldeke Krink Mestreech is een vereniging met
ruim 1300 leden. De Krink organiseert rondleidingen en
voorstellingen in het dialect, geeft publicaties uit en cd’s en
een digitaal Maastrichts woordenboek. Elk jaar verzorgt de
Krink het Vastelaovend Cabberèt voor zo’n 2500 mensen.

KOOPZONDAG

Het is te danken aan de invoering van een wekelijkse
koopzondag dat de winkeliers in het stadscentrum hun
normale omzet hebben weten te behouden. In de horeca is er
zelfs sprake van een substantiële groei van de inkomsten. De
wekelijkse koopzondag werd ongeveer twee jaar geleden
ingevoerd, vooreerst als proef. De koopzondag in Maastricht
genereert maar liefst 16,6 miljoen aan omzet. Daar doet de
Maastrichtse middenstand het wel voor!

JOONK LEECH

André Rieu mocht de onderscheiding ’t Joonk Leech ontvangen uit handen van stadsprins Odin I. Het was de eerste
keer dat deze hoogste onderscheiding van de Tempeleers
werd uitgereikt. Rieu kreeg ’t Joonk Leech omwille van zijn
verdiensten voor de stad, de muziek en de cultuur.
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De nieuwe dagmarktkraam moet voor meer kwaliteit en uniformiteit onder
de dagmarktkramen zorgen

VASTELAOVENDSCONCERT
André Rieu senior, vaste dirigent van het Limburgs
Symphonie Orkest in de jaren ’50,’60 en ’70, startte een mooie
traditie 62 jaar geleden met de Vastelaovendsconcerten.
Rieu’s formule slaat nog steeds aan. Het concert, dat
tegenwoordig wordt gegeven door de Philharmonie
Zuidnederland, is als een prachtig aperitief voor het
carnaval. Het is feest, het hele concert lang. Greatest hits
van Elvis Presley afgewisseld met carnavalskrakers uit
Keulen en Maastricht, dansers betreden het podium maar
ook serieuze, zij het feestelijke klassieke muziek zoals de
Urendans uit Ponchielli’s opera La Gioconda. Het Vastelaovendsconcert bruist, borrelt, amuseert en ontroert.
LOOIERSHOF

Nog voor de zomer wordt gestart met de bouw van een
woonwijk op de plek van de voormalige vermicellifabriek
van Bauduin in het Jekerkwartier. Er zullen 29 appartementen en negen ruime stadsvilla’s verrijzen tussen de
Grote Looierstraat en de Ezelmarkt. Ook zal een historisch
stadsdeel worden gerevitaliseerd. De daar liggende
stadsmuur wordt vrijgemaakt en opgeknapt, net als het
laatste armenhuisje van Maastricht dat op het terrein
ligt. De overige opstallen gaan tegen de vlakte behalve de
bijzondere fabrieksschoorsteen van de voormalige vermicellifabriek uit 1857, die monumentale waarde heeft.
Begin 2017 kunnen de eerste bewoners hun woningen
betrekken.

Finale van de Entre Deux Fashion Blog Battle

DE KEEMELEERS 6X11 JAAR

VV De Keemeleers bestaat 6x11 jaar, een carnavalesk
jubileum. Aan het eind van de jaren 1940 ontstond de
carnavalsvereniging als De Tempeleers vertrekken uit het
Wittevrouwenveld. Elf man besluiten dan een eigen
carnavalsclub op te richten en ze kiezen – omdat ze uit
Oost Maastricht komen – als naam voor een dier dat uit
het oosten komt: de kameel. Maar ook café De Keemel
draagt bij aan de keuze voor die naam. In 1964 kiest de
club voor een andere feestlocatie, niet langer het Wittevrouwenveld maar Café Victoria in Wyck. ‘Wij zijn een
familieclub waarin plezier en chariteit hand in hand gaan’
aldus de president van De Keemeleers Ed Moenen. Overigens
kiezen De Keemeleers geen prins maar een ‘vors’.
VERKLARING VAN TOLERANTIE

Burgemeester Hoes heeft de ‘Verklaring van tolerantie’
ondertekend. Zijn signatuur geeft een positief signaal af:
iedereen is welkom in Maastricht ongeacht seksuele voorkeur, afkomst of geloof. De ‘Verklaring’ is een initiatief
van homorechten organisatie LGBT Student Community
Maastricht en wordt ook ondertekend door studentenverenigingen en organisaties in Maastricht. Ze geven ermee
aan open te staan voor iedereen. Maastricht is de eerste stad
met een dergelijk initiatief. Maastricht is de meest internationale studentenstad in ons land. Bijna 45 procent van de
studenten is afkomstig uit zeventig verschillende landen.
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Civiel kunstwerk bij de A2 tunnel
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Een druk bezochte Lourdesviering in de Onze Lieve Vrouw kerk van Lourdes in
het Wittevrouwenveld

MAASTRICHT HELPT PGB-HOUDERS

MALBERG

Twaalfhonderd houders van een persoonsgebonden budget
in Maastricht zijn gedupeerd als gevolg van de problemen
met de tijdige betaling van dit budget door de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). De nieuwe regel luidt, dat
pgb-houders eerst hun zorg moeten declareren bij de SVB
en pas daarna betaalt de SVB uit aan de hulpverleners. In
het hele land zorgt de invoer van dit nieuwe systeem voor
uitbetalingsproblemen. Omdat het systeem faalt heeft de
gemeente besloten de Maastrichtse pgb-houders geld uit
te keren gedurende het eerste halfjaar van 2015. Het geld
wordt gewoon op hun eigen rekening gestort en daarmee
kunnen ze, net als voorheen, hulp of zorg zelf inkopen.

Buurtplatform Malberg uit felle kritiek op de gemeente
omdat die niet of nauwelijks meer communiceert over
allerlei negatieve ontwikkelingen in de wijk. Tien jaar
geleden zorgde het buurtontwikkelingsplan Manjefiek
Malberg voor heel wat onrust. Toen deden de gemeente
en de woningcorporaties een beroep op de buurtvertegenwoordiging om sanering van de meer dan achthonderd
naoorlogse woningen te steunen. Anno 2015 constateert het
Buurtplatform dat het overleg over de wijkvernieuwing
helemaal niets meer voorstelt. Overigens liet wethouder
Gerdo van Grootheest weten dat er in de komende jaren
geen zeshonderd maar honderdvijftig koopwoningen
worden gebouwd in de wijk.

INTERNATIONAL STUDENTS CLUB

De International Students Club krijgt definitief domicilie
in de Timmerfabriek zo maken gemeente en Universiteit
Maastricht bekend. De Timmerfabriek was al langer in
beeld als locatie voor een sociëteit voor de grote groep
buitenlandse studenten – 7500 – van de universiteit.
Waarom viel de keus uit veertien verschillende locaties op
de Timmerfabriek? Die ligt, aldus UM-collegevoorzitter
Martin Paul, in een ontwikkelingsgebied dat gericht is op
jongeren en innovatie. Bovendien gaan veel studenten naar
de Muziekgieterij die in hetzelfde gebouw is gehuisvest.
Wisselwerking tussen het poppodium en de sociëteit zal
als het ware vanzelfsprekend gaan ontstaan.

MAO WILLEMS

Raymond – Mao – Willems is niet meer (1934-2015). Acteur,
komiek, carnavalsgek Mao is op 81-jarige leeftijd, kort
voor zijn zo geliefde vastelaovend, overleden. Samen met
zijn Truus, die in september 2014 overleed, vormde hij een
onlosmakelijke twee eenheid. Truus en Mao hebben veel
betekend voor de Maastrichtse volkscultuur met carnaval, op
de bühne in legio dialectvoorstellingen en privé. Ze waren
onafscheidelijk, waar Truus was, was Mao en andersom.
Ze schitterden allebei in de ‘kemikke’ opera’s van Fons
Olterdissen. Maastricht heeft een icoon verloren. Maastricht
verloor zijn eigen Kaptein vaan Köpenick!
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Voor de 13e keer wordt in heel Nederland, evenals hier op het Vrijthof,
gecollecteerd voor Amnesty International.

Franse les op basisschool Sint Pieter. Activiteit in het kader van
buurttaalonderwijs en internationaal georiënteerd onderwijs

LIFESTYLE LESSEN

KIDS&RIDE

Ongeveer de helft van de Maastrichtse jongeren beweegt
te weinig. Veel Maastrichtenaren hebben overgewicht en
jongeren beginnen bovendien steeds vroeger te roken. Op
één school werd in 2014 bij maar liefst veertien jongeren
diabetes geconstateerd. Docent lichamelijke opvoeding
van het Sint Maartenscollege Harry Oomen gaat er wat
aan doen. Naast de drie reguliere schooluren sport krijgen
aanstaande brugklassers van de school extra lessen lifestyle. Tijdens die lessen gaat het gesprek over een gezonde
levensstijl. Samen met de GGD, de sporthogeschool en de
Universiteit Maastricht organiseert Oomen ook gastlessen
en clinics voor de eerstejaars studenten. Thema’s die daarin
aan de orde komen: wat doen suikers met je lichaam? Hoe
gezond ben ik eigenlijk? Wat is nou echt gezond eten?
Prima initiatief!

Frans Jacobs, oud docent aan het Porta Mosana college,
bedenkt Kids&Ride. Kinderen tussen de tien en veertien
jaar kunnen begeleid naar het Geusseltstadion om de
wedstrijden van MVV bij te wonen, als ze om welke reden
dan ook, de Maastrichtse voetbalclub niet of nooit hebben
kunnen zien spelen. Jacobs: ‘Ik wil die kinderen de mooie
kant van het supporter zijn laten beleven’. De kinderen
worden door carpoolende ouders 40 minuten voor de
wedstrijd bij de Noordtribune afgezet. Daar worden ze
door vrijwilligers opgevangen en kunnen ze voor vijf
euro een kaartje kopen. De proef gaat op 21 februari van
start: MVV tegen Helmond sport.

‘MESTREECHS’

De taallessen Mestreechs van de dialectvereniging Veldeke
zijn buitengewoon populair. Twee lesavonden ter voorbereiding van het Groet Mestreechs Dictee zijn volledig
volgeboekt. Het gaat goed met het ‘Mestreechs, eus
moojertaol’. Mestreechs spreken is een ding, het Maastrichts
dialect schrijven is een ander verhaal. De vele aanwezigen
kregen les in de schrijfwijze van het Maastrichts, de
typische Maastrichtse klanken, de twijfelgevallen en
natuurlijk de ‘instinkers’.

KOSTBAAR CARNAVAL

Carnaval kost geld. Vooral de vier weken voorafgaand
aan de ‘bonte störrem’ waarin bezoeken aan individuen,
verenigingen, organisaties, zittingen, het galabal en
kinderactiviteiten plaatsvinden. Dit jaar kost het hele
carnavalsseizoen maar liefst 83.000 euro en dat is een
begroting die een aantal jaren geleden dubbel zo hoog
was, aldus de financiële commissie van de Tempeleers.
Grootste kostenposten zijn optochten, het uitroepen van
de prins, de stoet voorafgaand aan de Sleuteloverdracht.
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Persconferentie Ironman Maastricht-Limburg

FOTOTENTOONSTELLING MARIE CECILE THIJS

Het Museum aan het Vrijthof presenteert een overzicht
van de foto’s van Marie Cecile Thijs. In de expositie ‘Lust
for Light’ kan de bezoeker kennis maken met het oeuvre
van Thijs, dat bestaat uit tamelijk trendy, modieus
geënsceneerde fotografie in haar fotoportretten à la de
17e eeuw en documentaire foto’s uit het einde van de
jaren 1990 die als thema kerk en religie hebben.
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In de rij staan bij de VVV tijdens de voorverkoop van de Pinkpopkaarten

GRATIS E-BIKES

De brug naar Itteren over het Julianakanaal is ongeveer een
maand voor een onderhoudsbeurt gesloten in februari. Het
wegdek is nodig aan vervanging toe. Leerlingen van de
basisschool in Bunde en het Stella Maris college in Meerssen
worden met een gratis pendelbus vervoerd. Voor de overige
inwoners van Itteren stelt de gemeente e-bikes gratis ter
beschikking.

SOCIALE HUURSECTOR

SERVE THE CITY

Door de grootschalige sluiting van bejaardentehuizen in
de stad neemt de druk op de verdeling van de woningen in
de sociale huursector enorm toe. Woningzoekenden staan
in Maastricht gemiddeld zes jaar ingeschreven voordat
ze in aanmerking komen voor een van de meest gewilde
huurwoningen. Het zoekprofiel is daarbij van belang.
Hoe meer een woningzoekende zich beperkt tot bepaalde
woningen in bepaalde wijken, des te langer de inschrijfduur.

Drie Maastrichtse kerken – Damascus Road International
Church, de Baptistengemeente Maastricht en de kerk
Nieuw Leven – zijn een Serve the City project gestart in
Maastricht. Vrijwilligers steken actief de handen uit de
mouwen om de stad te dienen. Het eerste project omvat de
aanleg van een natuurbelevenistuin in Heer bij de Suringarschool. De initiatiefnemers hopen dat Serve the City
Maastricht groter wordt dan alleen een kerkelijk initiatief.
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Warenhuis V&D kampt met grote financiële problemen en wordt met sluiting bedreigd

De aanplakborden voor de verkiezingen van
Waterschap en Provincie zijn nog behoorlijk leeg

WAT WAS ER NOG MEER....
STEDELINGEN EN STUDENTEN

JOONK VLEIS

STADSGOUD

Woonpunt stelde gratis ruimtes
beschikbaar aan twaalf studentenorganisaties van de Universiteit
Maastricht en het buurtplatform
Simt Maartenspoort. Het gaat om
gezamenlijke kantoorruimtes aan de
Gebroeders Hermansstraat. De ruimtes
omvatten vijftig werkplekken, twee
vergaderruimtes en een grote lounge
en ontmoetingsruimte.

Dat wordt opgemerkt door de hele
Mastreechter Staar wanneer de jonge
– 27 jaar – tenoren Fabio Verga en
Jeroen Drummen zich melden als lid
van het beroemde mannenkoor. De
twee jonkies zijn een hele aanwinst
voor het koor dat evenals zovele
andere koren, bedreigd wordt door de
vergrijzing. De fraaie stemmen van
de jonge zangers worden gekoesterd.
Drummen: ‘Ik denk dat de grootste
drempel voor jongeren om lid te
worden het imago van ouderenclub is’.
Verga: ‘...en het imago van kerkkoor’.

De Stichting Elisabeth Strouven trekt
voor het tweede jaar op rij een fors
bedrag (100.000 euro maximaal) uit
voor Stadsgoud: ideeën om Maastricht
als stad nog beter te maken. Van de
vorig jaar ingediende 112 ideeën
werden er zeven gehonoreerd met een
geldbedrag, zoals de Dorpstuin in
Borgharen, De Fietsbank en Coöperatie
Blauwdorp.

HENRI DE FROMANTIOU

Wie zei u? Henri de Fromantiou was
een 17e eeuwse kunstschilder, schilder
van de meest prachtige klassieke
bloemstillevens die men zich maar
kan voorstellen. De Fromantiou
kwam uit Maastricht en het Bonnefantenmuseum maakte een mooie
overzichtstentoonstelling rond zijn
oeuvre. Niet alleen kan men er het
werk van de kunstenaar bewonderen,
men kan op de expositie ook zien hoe
De Fromantiou werkte in zijn tijd.

STUKAFEST

Het verkocht maar liefst 750 tickets in
Maastricht, het rondreizend festival
Stukafest. In vijftien studentenhuizen
in het stadscentrum traden muzikanten, dichters, dansers, cabaretiers
en theatermakers op. Stukafest 2015
werd afgesloten met een afterparty in
D’n Hiemel.

RENE LOBO OVERLEDEN

Acteur René Lobo is overleden op
74- jarige leeftijd. Veertig jaar lang,
van 1972 tot 2013, was Lobo speldocent,
acteur en regisseur aan de Toneelacademie van Maastricht. Hij heeft
generaties van studenten en acteurs
gevormd zoals Thijs Scholten van
Aschat , Jeroen Willems, Isa Hoes,
Jochum ten Haaf en Ariane Schlüter.
Een beroemde oneliner van René
Lobo: ‘Je komt hier omdat je God wil
zijn, wees dan ook een God!’.
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Blamaasj is uitgeroepen als winnaar van de Wieker Paraad

Tijdens carnaval rijden er in Maastricht speciale nachtbussen die alleen toegankelijk zijn met speciale tickets
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Vastelaovend in Mestreech is altied mèt meziek,

thema’s

en polletiek

CLUB NIX

MAASTRICHTS DJ-TALENT

Club Nix is een alcoholvrije feesttent
voor jongeren, die met carnaval
wordt opgezet op het Vrijthof. Vorig
jaar leed de club verlies; toch blijft ze
de komende vijf jaar op het Vrijthof
tijdens het carnaval aanwezig. Een
stuk maatschappelijk verantwoord
ondernemen, aldus de horecaondernemers, die dit initiatief in 2014 hebben
genomen.

Dj-trio The Vinyljackers heeft de eerste
prijs gewonnen van de dj-wedstrijd
tijdens de Dance Fair in de Utrechts
Jaarbeurs. Het jeugdige trio uit
Maastricht en Bemelen afkomstig,
mixt allerlei muziekstijlen en sleepte
de hoofdprijs in de wacht met het
nummer ‘Kangaroo’.

GIJSEN, FLIKKER OP!

Het gemiddelde cijfer dat de bezoekers
van het Geusseltbad geven aan het
nieuwe zwembad is 7,2. De prijs-kwaliteitverhouding wordt gewaardeerd
met een 6,8. Kritiek is er op het geringe
aantal douches en er werd geklaagd
over de hygiëne die kennelijk te
wensen overlaat in de douche- en
kleedruimtes.

Krasse titel voor een krasse expositie in
het Centre Céramique.Vooruitlopend
op de Roze Zaterdag die in juni wordt
gehouden in Maastricht is er in het
Centre Céramique een tentoonstelling
onder deze opmerkelijke titel. Paul
Haenen, alias Dominee Gremdaat,
opent de expositie en gaat in zijn
openingsspeech in op de oerconservatieve bisschop Jo Gijsen en zijn
opvattingen over homoseksualiteit.
Uit protest tegen Gijsen werd in
Roermond op 14 april 1979 de eerste
Roze Zaterdag georganiseerd.

GEUSSELTBAD

EEN DECENNIUM BISSCHOPSMOLEN

Bakkerij De Bisschopsmolen viert
haar tienjarig bestaan met een uitgebreide brunch voor relaties, klanten en
buurtbewoners van het Jekerkwartier.

Er zijn heel veel verschillende activiteiten gepland rond de historische
molen aan de Stenen Brug. De Bisschopsmolen is de eerste 100 procent
speltbakkerij in Nederland.
BONNEFANTEN WINT

Het Bonnefantenmuseum krijgt
twee ton van de Bank Giro Loterij om
nieuwe kunst aan te kopen, die van
cruciaal belang voor de ontwikkeling
van de collectie van het museum is,
aldus directeur Stijn Huijts.
SCHENKING

De Waalwijkse Hanny Fijneman heeft
achttien bijzonder Japanse prenten
geschonken aan het Centre Céramique.
Binnenkort zal ze er niet meer zijn.
Ze heeft gekozen voor levensbeëindiging door euthanasie. Het Centre
Céramique laat haar laatste wens in
vervulling gaan: een expositie van de
collectie fraaie Japanse houtsnedes
die ze het Centre heeft geschonken.
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Hermeniekesconcours op het Vrijthof

Prins Odin d’n Ierste aanwezig bij het Lazy Sundayconcert in Grand Café Soiron
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JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

Gouverneur Bovens brengt zijn stem uit tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015

MAART 2015
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Groepsfoto van de nieuw geïnstalleerde leden van de Provinciale Staten

STIMULANS

De gemeente gaat 300.000 euro spenderen om het toerisme
naar de stad te stimuleren. Het bedrag wordt besteed aan
het verhogen van het aantal hotelovernachtingen in de
stad. Het geld komt voort uit de verhoging van de toeristenbelasting. Samen met Centrummanagement, VVV en
de gemeente zullen nieuwe initiatieven zoals evenementen
moeten worden ontwikkeld om meer publiek naar de stad
te lokken.
SOCIALE WERKVOORZIENING GAAT OVER DE GRENS

Voor gehandicapten – zwaar tot licht, lichamelijk en
geestelijk, man of vrouw, jong of oud – is in Duitsland
het recht op een baan wettelijk gegarandeerd. In ons land
worden zwaar gehandicapten op voorhand niet geschikt
geacht voor deelname aan het arbeidsproces. Hans Verwijlen,
directeur van de Maastrichtse Toeleverings Bedrijven (MTB)
is daar jaloers op. MTB werkt sedert enige tijd samen met
Lebenshilfe Aachen. Het werkgebied van MTB is klein

en de Maastrichtse regio is vooral een diensteneconomie
geworden. Maar productiebedrijven, zoals een drukkerij
of een schrijnwerkerij, waar ‘onze’ mensen, aldus Verwijlen,
een prima arbeidsplaats zouden kunnen krijgen zijn er
in de MTB regio niet meer zo veel. Daarom gaat MTB de
grens over, overigens niet alleen naar Duitsland maar ook
naar België. En dat levert anderzijds ook weer werk op
voor MTB. Verwijlen: ‘We leren van elkaars werkwijzen
en inzichten’.
LEERGELD

Maastricht telt 2600 leerplichtige kinderen die in armoede
leven. De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvellland stelt
zich als doel voorkoming van uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld
biedt die leerplichtige kinderen tussen vier en achttien
jaar de kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten, want ‘meedoen is meetellen’,
op school althans. Leergeld werkt samen met de Voedselbank
Zuid-Limburg en Humanitas.
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Impressie van de jaarlijkse TEFAF

Kick-off op de Markt van de Dutch Street Cup 2015

TEFAF

STADSLANDBOUW

De internationale kunstbeurs TEFAF blijft tot en met
2020 in Maastricht. Er is een akkoord bereikt over een
nieuw vijfjarig contract, aldus MECC directeur Rob van den
Wiel. Vele buitenlandse steden aasden op de prestigieuze
kunstbeurs die in 1975 van start ging onder de naam
Pictura. Wethouder John Aarts: ‘Maastricht, TEFAF en
MECC zijn een buitengewoon succesvolle drie-eenheid
gebleken. Onze stad heeft ook de komende vijf jaar een
evenement van wereldklasse in huis, met bijbehorende
revenuen.’ Circa 35.000 kunstvoorwerpen en antiquiteiten
zijn dit jaar op de grootste kunstbeurs ter wereld te zien.
Absolute topper is Salvador Dali’s Mae West Lippen bank in
een onverbiddelijke louche kleur roze. Er staan dit jaar op
de 30.000 vierkante meter beursvloer 280 kunsthandelaren
uit de hele wereld en TEFAF – 28e editie - verwacht dit
jaar circa 75.000 bezoekers. De handel is levendig. Er wordt
goed verkocht. De internationale reputatie van de beurs staat
als een huis. Bezoekers komen uit 65 landen; Maastricht,
Aachen Airport ‘scoorde’ vierhonderd privéjets en kooplustige vertegenwoordigers van maar liefst 262 musea uit
de hele wereld komen een kijkje nemen in Maastricht.
In de slipstream van TEFAF is er ook dit jaar weer de
traditionele hit: Maastricht Antiquarian Book & Print
Fair in de, als elk jaar weer, tot prachtige ‘antiekkerk’
omgetoverde Sint Jan. Het festival During TEFAF brengt
het kunstminnend publiek daadwerkelijk ‘grand cru’ van
beeldende kunst, dans, muziek en theater.

Het samenwerkingsproject De Drie Poorten is het eerste
project rond stadslandbouw en streekproducten waarvoor
de gemeente Maastricht om niet 15 hectare grond beschikbaar
heeft gesteld tussen buitenplaats Vaeshartelt en het landgoed
Kruisdonk voor de duur van vijf jaar. De gemeente heeft
een prijsvraag uitgeschreven waarop mensen met initiatieven
voor stadslandbouw konden reageren. De Drie Poorten, van
landbouwadviseur Stefan Muijtens en landbouwkundige
Mark Daemen kwam als beste uit de bus. Het plan omvat
een deel landschapsbeheer, stadstuinbouw en het gebruik
van biomassa als grondstof. Bovendien wordt de entree van de
landgoederenzone aantrekkelijker gemaakt door een aantal
slecht ogende akkers om te vormen tot populierenbeemden.
iARTS

De opleiding iArts van Hogeschool Zuyd wordt binnenkort
geaccrediteerd, dat betekent dat het diploma wettelijk
wordt erkend. De eerste lichting studenten studeert dit
jaar af. iArts staat voor Interdisciplinary Arts. Doel van de
opleiding is studenten op te leiden die kunst, wetenschap
en maatschappij met elkaar verbinden. De opleiding kent
een heel divers en breed vakkenpakket waarin onder andere
zijn opgenomen vakken als marketing, Engels, drama en
muziek. Na hun studie kunnen studenten aan de slag als
ondernemer, beleidsmaker of onderzoeker met focus op
de kunst in zeer uiteenlopende werkvelden.
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Hortense Brounts leest in het Centre Céramique het Mestreechs Dictee voor.
Het dictee wordt dit jaar gewonnen door Egidius Cratsborn

MESTREECHS

De Veldeke Krink Mestreech organiseert een aantal
‘taollèsse’ voor deelnemers aan het Groet Mestreechs
Dictee in de Pierre Kempzaal van het Centre Céramique.
Met negentig deelnemers is de zaal compleet vol. Docent
Roelf Welkenhuizen houdt deze oefensessie in de basisregels van de spelling van het Mestreechs vooral om de
drempel voor deelname aan het Groet Dictee te verlagen.
Wat is het verschil tussen leeg (leeg), leech (licht), liech
(lichtgewicht) en lieg (laag)? Eijsdenaar Welkenhuizen,
docent Frans en Nederlands aan het Porta Mosana College,
legt het allemaal haarfijn uit. Hij is zelf drievoudig winnaar
van het Groet Dictee.
ENERGIEZUINIG

Woningcorporatie Servatius raakte enige tijd geleden
financieel in de problemen door het echec van de voorgenomen bouw van een grote universitaire campus in
Randwyck, ontworpen door de vooraanstaande architect
Santiago de Calatrava. Resultaat: 70 miljoen euro verlies. De
oplossing voor dit probleem leek te liggen in de verkoop
van een deel van het woningbezit. Dat was een uitstekende
zet: de verkoop bleek voldoende op te leveren om de schuld
af te lossen en het resterende bedrag gaat Servatius besteden
aan het opknappen en verduurzamen en energiezuiniger
maken van de woningen voor de eigen doelgroep: gezinnen
met een inkomen van maximaal 34.000 euro per jaar.
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De boekenweek wordt geopend met een ontmoeting tussen de Vlaamse
schrijver Herman Brusselmans en de psychiater Bram Bakker

VERENIGING LITERAIRE ACTIVITEITEN MAASTRICHT
(VLAM)

VLAM viert feest. Vijfentwintig jaar geleden (najaar 1990)
richtte docente stem- en spraaktechniek aan de Toneelacademie, wijlen Doortje Mesker, VLAM op. De huidige
voorzitter Jet van Aalst blikt terug: ”Er was toentertijd
naast dialectvereniging Veldeke behoefte aan een literair
platform in Maastricht” en ze voegt eraan toe: ‘VLAM is er
niet alleen voor de ‘grijze golf’! Ons jongste lid is 23 jaar’.
Wat doet VLAM? De liefhebbers van literatuur en taal
ontmoeten elkaar regelmatig. Elke eerste donderdag van
de maand is er een bijeenkomst onder de noemer Letters
bij de lunch. Doortje Mesker overleed plotseling in 2009.
Jet van Aalst: ‘Doortje Mesker wás VLAM.’ Enige tijd
ging het niet zo goed met de literaire vereniging na haar
dood, maar inmiddels groeit het ledental weer en zijn er
weer nieuwe initiatieven. ‘We zijn na een kwart eeuw nog
springlevend’, aldus de voorzitter.
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“Lust for light” expositie van kunstfotograaf Marie Cécile Thijs in het Museum aan het Vrijthof.

HET GAAT GOED MET DE
MUZIEKGIETERIJ

Het Maastrichtse poppodium programmeert steeds breder
in de Timmerfabriek en weet steeds meer grote namen
binnen te halen. De Muziekgieterij maakt dankbaar
gebruik van de industriële ruwbouw, het publiek blijft na
de concerten hangen met een (speciaal) biertje, de bands
voelen zich er meteen thuis. ‘Het voelt als overgaan van
de Jupiler league naar de eredivisie’, aldus directeur
Wim Smeets.
TWINTIG JAAR CNME

Het centrum voor Natuur en Milieu Educatie Maastricht
en regio bestaat dit jaar twintig jaar. En dat wordt gevierd
met hutten bouwen en ‘fikkie’ stoken in Mariënwaard.
Het CNME beheert in totaal 100 hectare stadsnatuur in
samenwerking met instanties als IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Fietsersbond. De activiteiten
variëren van het maken van natuurspeelplaatsen met

waterpomp bij een peuterspeelzaal tot en met het in stand
houden van het leefgebied van de muurhagedis. Vanwege
het educatieve aspect zijn kinderen de belangrijkste doelgroep
van het jubilerende CNME.
MAASTRICHT EN MECC

De gemeente Maastricht koopt het MECC, nadat de exploitatie al in 2013 was overgenomen van RAI. De gemeente legt
er 25 miljoen euro voor op tafel bij belegger Annexum. De
koop omvat de congreshallen, de hoofdentree, de kantoren
en een deel van het parkeerterrein. De koop is lucratief voor
de gemeente omdat ze voor een historisch laag rentetarief
geld kan lenen. In totaal wordt 15 miljoen euro bespaard.
Daarmee wordt het MECC opgeknapt, aldus wethouder
John Aarts.
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Tattoo Convention Maastricht in het MECC

129

Zo’n 30 (inter)nationale boeken- en prentenhandelaren tonen het mooiste uit
hun collecties tijdens de Antiquarian Book & Print Fair

MACCH

BRASSERIE TAPIJN

De universiteit lanceert het MACCH: Maastricht Centre
for Arts and Culture, Conservation and Heritage, een
expertisecentrum voor kunst en cultuur. Het is een
samenwerkingsverband tussen diverse faculteiten van de
UM , het SHCL (Sociaal Historisch Centrum voor Limburg)
en het SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg).
Kortom, een bundeling van expertise – juridisch, economisch,
filosofisch en cultuurhistorisch – op het zeer complexe
gebied van internationale kunst- en cultuurbezit. Het
MACCH gaat zich bezig houden met thema’s als de
explosieve groei van de kunstmarkt, de restitutie van
onder dubieuze omstandigheden verworven cultuurbezit,
de toenemende leegstand of de herbestemming van kerkelijk
en industrieel erfgoed.

Pascale-Renée Cohen, Geert Balvers en Tuur Huijbregts
openen Brasserie Tapijn op het voormalig kazerneterrein
in de binnenstad, een mooie plek waar het goed toeven
is voor studenten en medewerkers van de universiteit
van Maastricht, maar ook voor bezoekers van het park en
toeristen, buurtbewoners en alle overige inwoners van de
Limburgse hoofdstad. De vroegere mess is omgetoverd tot
een trendy restaurant, waar plaats is voor 130 personen.
Het is een laagdrempelige horecazaak waar je ’s morgens
vroeg al voor een kopje koffie met vlaai terecht kunt,
’s middags lekker kunt lunchen en ’s avonds kunt borrelen
of dineren.

ZWART SCHAAP

De aanpak van de drugsproblematiek moet worden
verplaatst van het coffeeshopbeleid naar de drugscriminaliteit en de vermenging van de onderwereld en de
bovenwereld. Dat is de conclusie uit een diepgaand
onderzoek door de Politieacademie naar het softdrugsbeleid in Maastricht. Het in 2010 ingevoerde ingezetenencriterium blijkt te werken, maar het probleem van de
drugsrunners blijft vooral op de Maaskade en binnen
de gebieden die net buiten de camerabewaking vallen.
Ook neemt de kleinschalige wietteelt in de wijken toe,
terwijl wiettaxi’s en pizzakoeriers worden ingezet voor
de verkoop.

De Tapijntuin, een biologische stadsmoestuin gelegen in
het noordwestelijke deel van het terrein van de voormalige
Tapijnkazerne, heeft het eerste schaap geadopteerd van
Sjoen Graas. Het is een heel bijzonder dier; het is namelijk
een zwart schaap. Sjoen Graas is een bedrijf voor landschapsbeheer dat sinds 2007 met schaapskuddes natuurgebieden,
bermen en parken in de stad ecologisch beheert. Het
‘zwarte schaap’ werd tijdens een symposium ‘ Van groei
naar bloei’ aangeboden aan Maria Tersteeg, voorzitter van
de Tapijntuin.

BLIJVENDE DRUGSPROBLEMATIEK

130

MAART 2015

Na 2 jaar deelname aan de Lazy Sunday Concerten neemt Jeugdorkest
Amikejo het stokje over van Philharmonie zuidnederland

Regisseur Peter Greenaway is te gast in Lumière in het kader van de
Maastricht Antiquarian Book & Print Fair

CITYPOLO IS VOOR IEDEREEN

DE FROMANTIOU

Voor de derde keer organiseert Ben Vos City Polo op het
Vrijthof. Dit jaar krijgt het evenement een euregionaal
karakter door samenwerking met restaurants uit de Euregio.
Vos had meer respons verwacht uit het zakenleven. Hij
relativeert het bezwaar dat de entree erg duur is (325 euro
op vrijdag en zaterdag): ‘Sport, entertainment, goed eten
en drinken, en veel ondernemers en politici om zaken mee
te doen. Midden op het Vrijthof. Een prachtig visitekaartje
voor je bedrijf, dunkt me’. En hij voegt eraan toe: voor het
grote publiek is het evenement in het tweede TEFAF-weekend
gratis.

Nooit van gehoord: Henri de Fromantiou, stilleven schilder
geboren in Maastricht in 1633 of 1634. Het Bonnefantenmuseum toont de eerste overzichtstentoonstelling van
zijn werk met de titel, Vorstelijke Illusies. Het werk van
de herontdekte Maastrichtse kunstenaar, zo maakt de
expositie duidelijk, hoeft niet onder te doen voor het
oeuvre van Willem van Aelst, die volgens kenners wordt
beschouwd als de belangrijkste stillevenschilder uit de
zeventiende eeuw. De Fromantiou bleef in de schaduw van
zo veel andere grootheden uit de Gouden Eeuw. Hij werd
in 1670 hofschilder in dienst van de keurvorst Friedrich
Wilhelm van Brandenburg. Hij was gespecialiseerd in
bloemstillevens, jachtstillevens en dierstukken. Het
Bonnefantenmuseum haalt de bijzondere kunstenaar met
deze expositie weer even terug naar zijn geboortestad.

WONDERMATERIAAL

SAPPI gaat in wondermateriaal! Dé grondstof bij uitstek van
de eenentwintigste eeuw wordt het genoemd: nanocellulose.
Het materiaal wordt gewonnen uit houtvezel. Het is dus een
‘biogebaseerd’ wondermateriaal. SAPPI ontwikkelt met de
universiteit van Edinburgh een procedé om op goedkope,
efficiënte, duurzame en ecologische wijze ultraklein en
droog poeder te maken uit houtvezels, zo sterk als kevlar,
met de stijfheid van aluminium en de eigenschappen van
kristal. De chemicaliën die SAPPI gebruikt om cellulose te
splitsen in nog kleinere vezeltjes (nanocellulose) worden in
een gesloten kringloop gebruikt maar niet verbruikt, dus
zijn ze volledig te recyclen. De technologie verbruikt weinig
energie en er is geen grote afvalwaterstroom.

LANSMENNEKE

Het Lansmenneke is de naam van een nieuw soort Maastricht
bier, een blond voorjaarbiertje, dat perfect smaakt en
vernoemd is naar Jan Lansman, een bekende Maastrichtse
bierbrouwer uit de zeventiende eeuw die vlakbij de Helpoort woonde. Hij werd in 1638 samen met acht anderen,
onder meer pater Vinck, bij het verraad van Maastricht
onthoofd. Zijn hoofd was een van de Vief Köp die op het
gelijknamige rondeel op een staak gespietst aan het volk
werden getoond.
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WML zet komende jaren het Limburgse drinkwater extra in de schijnwerpers als duurzame dorstlesser van eigen bodem

Startsein voor de inzet van de eerste Zero Emissie stadsbus in Maastricht
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Fernando Trematore wint de Music Award Maastricht 2015. Djanay Tulenova neemt de publieksprijs
mee naar huis

Fadozangeres Christina Branco tijdens het Jazz
Maastricht Festival in het Theater aan het Vrijthof

WAT WAS ER NOG MEER....
MUSIC AWARD MAASTRICHT

NOGMAALS CARNAVAL

ACTIEBEREIDHEID

Voor de vijftiende keer strijden
internationale studenten van het
Conservatorium Maastricht om de
hoofdprijs van 4500 euro van de
Music Award Maastricht. De viool is
het muziekinstrument dat deze keer
centraal staat. Het publiek bepaalt
wie de publieksprijs van 500 euro in
ontvangst mag nemen.

Het aantal aangiftes van zakkenrollerij
tijdens het Maastrichtse carnaval is in
vergelijking met vorig jaar met maar
liefst 30 procent afgenomen. Dit jaar
ontving de politie 94 aangiftes, terwijl
dat aantal in 2014 stond op 133. De
publieksacties en de acties van het
speciale zakkenrollersteam van de
politie hebben resultaat gehad.

DRIEDIMENSIONAAL DERLON

MAASTRICHTDOET.NL

In de zomer van 2015 is de museumkelder van Derlon aan het Onze
Lieve Vrouweplein in 3D te bekijken
op smartphone of tablet. Zo wordt
inzichtelijk gemaakt hoe de resten van
het antieke heiligdom dat op die plaats
heeft gelegen en diverse muren in de
kelder er in de Romeinse tijd uitzagen.
Dat gebeurt met gebruikmaking van
een techniek die ‘augmented reality’
genoemd wordt. Wethouder Van
Grootheest: ‘Dit is een mooie manier om
ons cultureel erfgoed te laten herleven’.

Een oma die breilessen geeft, een
gepensioneerde boekhouder die een
vereniging helpt bij het opstellen
van de jaarrekening, een student als
mantelzorger.... je vindt het op de
nieuwe website Maastrichtdoet.nl.
De gemeente lanceerde in samenwerking met Trajekt en ontwerpbureau
Kracht 12 deze bijzondere website. De
site is een sociale marktplaats waar
burgers, bedrijven en organisaties
kennis, goederen en diensten vrijwillig
delen.

Docenten en studenten van de Universiteit Maastricht willen peilen hoe
groot de actiebereidheid is van Maastrichtse studenten. Dat doen ze onder
de vlag van De Nieuwe Universiteit, een
nieuwe beweging die is opgericht in
navolging van de studentenprotesten
in Amsterdam. Men wil kritisch kijken
naar het bestuur van de Maastrichtse
universiteit en inventariseren of er
problemen zijn. Staan studenten en
bestuur hier net als in Amsterdam
lijnrecht tegenover elkaar? Nee, is de
conclusie van het onderzoek door de
Nieuwe Universiteit.
VISSER NEERLANDIA PRIJS

Stichting Elisabeth Strouven geeft
de 15.000 euro van de Visser-Neerlandiaprijs aan cultureel maandblad Zuiderlucht onder voorwaarde
dat het geld besteed wordt aan een
Nederlands-Vlaams grensoverschrijdend project.

MAART 2015

De Ragweek brengt € 9.560,- bij elkaar voor Stichting LEFteam en Heppie

Tijdens de 59e Landelijke Boomfeestdag worden rondom het Old Hickoryplein 29 walnootbomen geplant
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The Masquaerade Charity Ball, een van de activiteiten tijdens de Ragweek waarin studenten van de
UM geld inzamelen voor goede doelen

Avenue2 biedt pastoor Mattie Jeukens een stuk
van de laatste damwand van de A2 aan. Daar
werd een enorme bloembak van gemaakt

MYMAASTRICHT.NL

KOEPELKERK GERESTAUREERD

LANGUAGE INDUSTRY AWARD

Samen leggen ze 110.000 euro op tafel:
de gemeente Maastricht, Universiteit
Maastricht en Zuyd Hogeschool voor
het ontwikkelen van de nieuwe,
volledig Engelstalige website, bedoeld
voor de internationale studenten
in Maastricht, mymaastricht.nl. De
website kent twee delen; een informatief onderdeel om de studenten
wegwijs te maken in de stad, zoals het
openbaar vervoer, gezondheidszorg
en geldzaken en een deel gericht op
activiteiten, met evenementen voor
studenten, maar bijvoorbeeld ook
sportmogelijkheden in de stad.

Voor circa 500.000 euro is het interieur
van de Koepelkerk gerestaureerd.
Alles heeft een opknapbeurt gehad,
de kapel, de verlichting, het oksaal,
de banken en stoelen, de vloerbedekking, de geluidsinstallatie en
uiteraard ook de unieke wandschildering van Henri Jonas. De parochie
heeft het geld voor de restauratie zelf
bijeen gebracht. De provincie heeft
de restauratie van Jonas’ schildering
betaald.

De vorig jaar gelanceerde website
www.mestreechtertaol.nl is genomineerd voor de Language Industry
Award. De site biedt een woordenboek
met dialectvertalingen, maar is ook
een rijm- en spreekwoordenboek. De
site, gemaakt door Maastrichtenaar
Roger Weijenberg, is genomineerd
in de categorie ‘Beste website in de
taalsector’.

RUSSISCHE DIRIGENT

Op het Vrijthof is een oversteekplaats
tussen de Grote Staat en het plein
veelkleurig beschilderd als een regenboog. Het regenboog zebrapad is
een initiatief van de raadsfractie van
GroenLinks, die daarmee de aandacht
wil vestigen op diversiteit. Het project
is onderdeel van Maastricht Colours
You, een programma van een week
dat wordt afgesloten met de viering
van Roze Zaterdag in Maastricht op
20 juni.

VVV DIRECTEUR

Hagenaar Lars Flinkerbusch is de
nieuwe directeur van de VVV Maastricht: ‘In feite heb je hier goud in
handen... Als straks iedereen in de
wereld Maastricht kent en niemand
Lars Flinkerbusch, heb ik het goed
gedaan’.

De Russische dirigent Dmitri Liss
(55) is voor drie jaar benoemd tot
chef-dirigent van de Philharmonie
Zuidnederland, die in 2013 ontstond
uit een fusie van het Limburgs Symfonie
Orkest en het Brabants Orkest. Een
gastdirectie was voldoende voor
Philharmonie Zuidnederland en
Dmitri Liss om met elkaar in zee te
gaan. De Rus is een ervaren opbouwwerker, die constante kwaliteit levert.

REGENBOOG

MAART 2015

“Maastricht Colours You” organiseert in het Centre Céramique een tentoonstelling die het ontstaan van Roze zaterdag toelicht

TEDx Youth conferentie in de Muziekgieterij georganiseerd door leerlingen van het UWC
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JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

Het Tunafestival trok deelnemers uit onder andere Maastricht, Eindhoven, Colombia, Barcelona, Portugal en Salamanca

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015

APRIL 2015
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Serenade van de Maastrichtse Tuna’s tijdens het Tunafestival

TUNA FESTIVAL MAASTRICHT

CENTRUMMANAGEMENT

Een Tuna is een troubadoursgroep van universitaire
studenten, die volgens eeuwenoude tradities Spaanse
muziek vertolken en als ware casanova’s hun muzikale
charmes in de strijd gooien om vrouwenharten sneller te
doen kloppen. De universiteit van Maastricht heeft zijn
eigen Tuna Universitaria de Maastricht. Thomas van den
Bossche en Laurens Holthaus zijn vooraanstaande leden
van de Maastrichtse troubadoursgroep. Ze organiseren
een internationaal Tuna festival in de stad, het derde
festival (na 2004 en 2011) dat de Maastrichtse Tuna hier
organiseert. Het festival bestaat uit drie onderdelen: een
serenade onder het balkon, een optocht en een podiumoptreden. Waar zouden de serenades anders en beter
gebracht kunnen worden dan op het Sint Amorspleintje?
Het alleroudste Tuna lied is Clavelitos. Rechtgeaarde
Maastrichtenaren kennen dat heel goed want het werd
door Beppie Kraft gearrangeerd en ze scoorde er haar
grootste hit In d’n Hiemel mee. Ook Cielito Lindo, vertolkt
door André Rieu, is een Tuna evergreen.

Paul ten Haaf is vijf jaar actief als centrummanager van
Maastricht. Hij kijkt tevreden terug op zijn eerste lustrum,
een periode vol nieuwe initiatieven, zoals Magisch
Maastricht, de wekelijkse koopzondag en elke zaterdag
een modeshow op een lokale catwalk.Nu is het tijd om
te expanderen. Het is zijn taak om de diverse actoren in
het centrum van de stad bij elkaar te brengen, de toeristen,
de winkeliers, de horeca, inwoners en de plaatselijke
politiek. ‘Centrummanagement als smeerolie tussen de
kinderköpkes’, aldus Ten Haaf. Hij kon zich vijf jaar geleden
meteen profileren in de stad met Magisch Maastricht.
Winterland was einde verhaal en het Vrijthofvermaak was
voor de ondernemers; centrummanagement richtte zich
op de verlichting en het cultuurprogramma. Dat was
een schot in de roos. Kijkend naar vijf jaar bezig zijn
als centrummanager beklijven vijf thema’s: decembermaand, de vierjaargetijdenkalender (Magisch Maastricht,
during TEFAF, cultuurzomer en Chateau Maastricht), de
koopzondagen, gastvrijheid en Maastricht Modestad.
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Het Natuurhistorisch museum maakt bekend dat in de ENCI-groeve een
nieuwe Mosasaurus is gevonden. Deze krijgt de naam van zijn vinder Lars

De dynastie Moszkowicz krijgt klap op klap als nu ook het hoofdkwartier
in Maastricht er niet meer is

BER, CARLO EN LARS

EINDE VAN EEN DYNASTIE

Lars Barten (14) vond samen met zijn vader Jos (53) uit
Rijkevoort bij Boxmeer grote delen van een Mosasaurus
in de ENCI-groeve tijdens de eerste georganiseerde ‘zoekdag’
in de groeve voor de leden van de Nederlandse Geologische
Vereniging. De zoekdag leverde nagenoeg niets op, maar
kort voordat de groeve gesloten zou worden, ontdekte
Lars een bot en daarna nog een en nog een en nog een...
Lars: ’We vonden zelfs een stuk met zeven rugwervels die
nog helemaal in anatomisch verband lagen.’ Paleontoloog
John Jagt van het Natuurhistorisch Museum (NHM) kwam
een kijkje nemen en herkende de versteende botten als
onmiskenbaar van een Mosasaurus skelet. In totaal zijn er
25 botten gevonden. Zoals het geval was bij voorgangers
die een Mosasaurus vonden, werd ook deze Mosasaurus
door het NHM gedoopt met de naam van de vinder Lars.
De botten lagen op twee vindplaatsen met 4 meter hoogteverschil; ze lagen op een makkelijk op te graven plek. Als
de anatomie van het beest klopt, moet de schedel nog nabij
een van die twee plekken onder de grond liggen. Het is de
zesde Mosasaurus die in de groeve wordt gevonden. Bèr
werd gevonden in 1998, Carlo in 2012 en in dat jaar werd
ook Kristien gevonden; dat is geen complete Mosasaurus,
maar slechts een schedel en een paar botdelen. De nieuwe
Mosasaurus Lars, lijkt het meest op het beroemdste exemplaar, de Mosasaurus hoffmanni die wel 18 meter lang kon
worden en nu in Parijs is. Lars moet zo’n 67 miljoen jaar
geleden in de Krijtzee in Limburg hebben geleefd.

Het einde van de Moszkowicz-dynastie in Maastricht is
een feit. De prestigieuze vestiging van het advocatenkantoor aan de Wilhelminasingel is verkocht op last van
de belastingdienst. Het statige pand dateert waarschijnlijk
uit 1900 en zou, aldus het blad Quote, voor 1.075.000 verkocht
zijn aan Harry - Uka – Maassen, een vastgoedhandelaar
uit Roermond. Max Moszkowicz senior begon in 1958 een
advocatenpraktijk in Maastricht. Van die 57 jaar hebben hij
en zijn zonen David, Bram en Max junior de zaak ongeveer
vijfentwintig jaar lang bestierd vanuit het statige herenhuis
aan de Wilhelminasingel.
FOCUS OP JEKERKWARTIER

Het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) heeft een
tweede wandeling uitgezet langs belangrijk industrieel
erfgoed in Maastricht en in druk uitgegeven. Na ‘Made
in Maastricht, tussen Markt en Bassin’ is er nu ‘Made in
Maastricht, het Jekerkwartier’. De beide ‘belevingswandelingen’ zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op
technisch cultureel erfgoed in de stad. De wandelingen
voeren de deelnemer langs tal van authentieke gebouwen
en vertellen prachtige verhalen. De Jekerkwartier wandeling loopt door een gebied waar leerlooiers, lakenwevers,
wasserijen, zeep- en zoutziederijen de industriële revolutie,
die immers in Maastricht voor ons hele land van start
ging, mede in gang hebben gezet.
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Affordable Art Fair, een beurs in de Tapijnkazerne met betaalbare kunst

AFFORDABLE ART FAIR

De tweede editie van de gezellige, laagdrempelige
Affordable Art Fair vond plaats in de Tapijnkazerne. De
start van de AAF in 2014 was hoopvol, maar een tiental
galeries doet dit jaar niet meer mee vanwege de tegenvallende verkoopresultaten vorig jaar. Helaas is ook de
kwaliteit van het aanbod kennelijk minder dan vorig jaar.
Er wordt te veel design en ongesigneerd werk te koop
aangeboden, aldus galeriehouder Peter Post van galerie
Post+Garcia. Kunst moet verder gaan dan decoratief te
zijn. Wat Amsterdam wel heeft, bezit Maastricht niet,
namelijk een hip publiek dat geneigd is te kopen. Directeur
Van Kuijk van AAF, verrast door deze kritiek, is wel
tevreden. Tegen 7500 bezoekers vorig jaar komen nu
9800 bezoekers naar zijn beurs.
THE POST

SAHOT (Samenwerkende Hotels) en KHN (Koninklijke
Horeca Nederland) ondernemen opnieuw juridische
stappen om de gemeente te dwingen handhavend op te
treden bij The Post aan de Statenstraat in het voormalige
hoofdpostkantoor. Het postkantoor wordt volgens beide
partijen nog altijd illegaal in de markt gezet als hotel via
boekingsmogelijkheden op het internet. In het gebouw
werden negentien appartementen ingericht die onverkoopbaar bleken en vervolgens werden verhuurd. De gemeente
heeft overigens inmiddels besloten de bestemming van
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In restaurant De Brandweerkantine maakt een jury de winnaars van
“Stadsgoud” bekend

het pand te wijzigen in een hotelfunctie vanwege het
uniek karakter van het concept. Dat ‘unieke’ karakter
wordt betwist door SAHOT en KHN.
BIJEN IN DE STAD

In het frontenpark, direct achter de parkeergarage aan
de Cabergerweg wordt een bijenkorf geplaatst die zo’n
60.000 bijen kan herbergen. Twee bijenkorven worden op
een paal op een hoogte van 7 meter geplaatst. De bijenkorven
werken op zonne-energie. Crowdfunding (15.000 euro)
heeft het project mogelijk gemaakt. De initiatiefnemer Bee
Collective presenteert de bijenkasten op zonne-energie
tijdens de Salone del Mobile in Milaan.
DE RIDDER

De voormalige stadsbierbrouwerij De Ridder ondergaat
een complete metamorfose. Mulleners Vastgoed uit Echt
kocht het hele complex. Mulleners gaat er tien luxe
studentenwoningen bouwen en de drie bestaande woningen die tot het Riddercomplex behoren aan de Oeverwal
worden gerenoveerd. De villa en de dienstwoning aan de
Oeverwal worden gesplitst en op de binnenplaats worden
twee grondgebonden woningen gerealiseerd. In de
voormalige koeltoren worden nog eens drie appartementen
gebouwd. Thans worden de diverse opslagplaatsen op de
binnenplaats gesloopt zodat de nieuwbouw naar ontwerp
van architect Mathieu Bruls begin 2016 kan starten.
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Annemarie Penn-te Strake

MAASTRICHT STAAT ER PRIMA OP MET
ANNEMARIE PENN!

Maastricht krijgt voor het eerst een vrouw als burgemeester:
Annemarie Penn-te Strake (61), al 23 jaar inwoner van
Maastricht. Mevrouw Penn zal Onno Hoes opvolgen op
1 juli aanstaande. Na achttien mannelijke burgemeesters
sinds 1800 kiest de stad voor het eerst voor een vrouw aan
het roer. Annemarie Penn is politiek een onbeschreven
blad, partijloos, en op het terrein van veiligheid en justitie
staat ze haar mannetje. De nieuwe burgemeester woont
in het stadcentrum met haar echtgenoot Olaf Penn,
gerenommeerd en eigenzinnig geneesheer in ruste,
voorzitter van de Seniorenpartij Maastricht, die sinds
maart de grootste partij in de stad is. De keus voor Penn
lijkt een verrassing maar is dat niet, gezien de profielschets
die werd opgesteld nadat Onno Hoes zijn terugtreden
bekend maakte. Daarin stonden namelijk veiligheid en
handhaving boven aan de lijst met eisen aan de nieuwe
burgemeester. Maastricht kwam de afgelopen jaren dikwijls
negatief in het nieuws met slechte criminaliteitscijfers en

criminaliteit als gevolg van de grensligging van de stad.
Mevrouw Penn–te Strake heeft een mooie staat van dienst.
Bijna alle topfuncties bij justitie staan op haar conduitestaat,
ze heeft een uitgebreid Haags netwerk dat haar gemis
aan politieke ervaring zal compenseren en ze heeft een
uitstekende reputatie waar het erom gaat partijen te
verbinden. Wat dat betreft kan ze voortbouwen op de
grote prestatie van Onno Hoes, die voor sterk verbeterde
bestuurlijke verhoudingen stond met Sittard-Geleen,
Parkstad, de Heuvellandgemeenten én de Belgische
buurgemeenten. Die winst moet de nieuwe burgemeester
vasthouden en vooral uitbouwen. Als persoon straalt
Annemarie Penn warmte uit, ze kan tussen de mensen
in de wijken staan, maar ze kan evengoed fungeren als
voortreffelijk boegbeeld van de oude stad aan de Maas.
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Speciaal Festival ter ere van het 15-jarig bestaan van The Lighthouse of Music, pop-, rock- en jazzafdeling van Kumulus

Tijdens de Sportweek wordt op verschillende plekken een gevarieerd sportaanbod gepresenteerd
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Presentatie van het VVV jaarverslag

TRAP OP, TRAP AF

In april begint de bouw van een 40 meter hoge trap langs
een van de steile mergelwanden van de ENCI groeve. Er
worden langs de trap diverse bordessen aangelegd met
mooie uitzichtpunten over de groeve. De bezoeker daalt
af langs geologische lagen die miljoenen jaren vertegenwoordigen. De trap wordt uitgevoerd in staal en beton. De
verankering van de trap in de steile wand is uitzonderlijk:
metersdiepe steunen, die de traptreden dragen, worden in
de wand aangebracht. De trap start aan de Oude Luikerweg
en moet de historische route van Maastricht naar Luik in ere
herstellen. Aan het einde van de trap wacht de bezoekers van
de groeve een frisse duik in de daar aangelegde natuurzwemplas. Tot aan Chalet D’n Observant wordt de groeve
in het voorjaar van 2016 voor het publiek vrijgegeven.
PAREL VAN DE BELVEDERE

Het voormalige Labgebouw van Vredestein wordt onder het
motto ‘mag het wat rafeliger’ opgeknapt, zodat creatieve
bedrijven er hun intrek in kunnen nemen. Het gebouw
wordt voor 430.000 euro wind- en waterdicht gemaakt
en gereinigd. Het zijn in feite drie enorme fabriekshallen
op elkaar gestapeld, min of meer vergelijkbaar met de
hallen in het Eiffelgebouw. Dat ‘rafelig’ loont, blijkt wel
uit het succes van de Brandweer. Wethouder Gerdo van
Grootheest: ‘Er blijkt grote behoefte onder culturele en
creatieve ondernemers te bestaan aan dit soort plekken.

Plechtige investituur van 22 nieuwe ridders en 3 edeldames van de Ridderorde
van het Heilige graf van Jeruzalem in de Sint Servaasbasiliek

Het mag allemaal wat rauwer, wat rafeliger.’ Toneelgroep
Maastricht, waarvan de hoofdvestiging overigens in de
Bordenhal op het Céramiqueterrein gevestigd blijft, wil de
benedenverdieping in gebruik gaan nemen als repetitielokaal, als decorbouwplaats en als opslagruimte. Het
Labgebouw wordt nog rauwer en ‘rafeliger’ opgeleverd
dan de Brandweer.
BER ZWEMT!

Terwijl er in de ENCI groeve weer een Mosasaurus werd
gevonden, zwom Mosasaurus Bèr na 66 miljoen jaar weer
door Maastricht. Langs, op, voor en door de gevels van het
Onze Lieve Vrouweplein. Het was een 3D projectie, waarmee
op spectaculaire wijze het landelijk museumweekend
werd geopend.
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Koningsnacht in La Bonbonnière. Junior Chamber International organiseert een casual chic oranjefeest voor het goede doel

Het Jeugdcultuurfonds maakt, sinds kort met steun van de gemeente, actieve cultuurdeelname voor alle kinderen mogelijk
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Politiebonden voeren protestacties aangaande CAO-onderhandelingen. Politieauto’s rijden met
een gemiddelde snelheid van 60 km/uur van Groningen naar Maastricht

De Zwarte Christus van Wyck wordt tijdens de
“Kruusprocessie” door de Wyckerbrugstraat gedragen

WAT WAS ER NOG MEER....
MEER AGENTEN

KRUISWEGSTOET

De Maastrichtse politiecapaciteit is
ver onder de maat, dat concludeert de
gemeenteraad. Ze vraagt Den Haag
om extra agenten. De reden voor dit
verzoek? De politie-eenheid staat
buitenproportioneel onder druk
omdat de stad jaarlijks 1,5 miljoen
toeristen trekt en ook de ligging van
de stad versterking van het politieapparaat rechtvaardigt, in een regio
die wat betreft bevolkingsdichtheid
en criminaliteitsvolume vergelijkbaar
is met de Randstad.

Voor de derde keer trekt de Kruiswegstoet door de Maastrichtse binnenstad.
De stoet wordt georganiseerd door de
Vief Köp. Kenmerk van de stoet zijn
de karakteristieke kruiswegstaties die
worden meegevoerd. In 2013 waren
dat staties van kunstenaar Kamagurka,
in 2014 hadden basisschoolkinderen
ze geschilderd en dit jaar zijn het
kruiswegstaties vervaardigd door
Charles Vos.

De ochtend na zijn verjaardag (27 april)
brengt de koning een bezoek aan
Maastricht . Hij wordt op de universiteit bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van
de regeneratieve geneeskunde ofwel
de vervangingsgeneeskunde zoals
toegepast door het MERLN, Institute
for Technology-Inspired Generative
Medicine.

SCHURFT

YOU NEVER WALK ALONE

VEILIGHEIDSPLAN

Onder studenten van de universiteit
Maastricht is schurft uitgebroken.
Diverse studentenverenigingen
hebben bij de GGD Zuid Limburg
gemeld dat een aantal van hun leden
last heeft van de huidziekte. De
aandoening is ongevaarlijk, maar
bijzonder besmettelijk bij langdurig
lichaamscontact en op plekken waar
veel mensen dicht op elkaar leven, zoals
dat gebruikelijk is onder studenten.

Kunstenaar Robert Jan van Melle,
bekend van zijn kleurrijke naïeve
schilderijen van het Maastrichtse
stadsleven, heeft onder de noemer
You never walk alone vier paar
schoenen ontworpen voor Brekelmans
Schoenen in de Wolfstraat. Het
meest opvallende paar uit deze serie
is kakelbont beschilderd met alle
monumenten van de stad Maastricht.
Alleen voor schoenenfreaks!

De gemeente wil weten hoe het
gesteld is met de verkeersveiligheid
in de stad. Inwoners kunnen via de
website van de gemeente onveilige
verkeerssituaties melden. Voorts gaat
de gemeente een analyse maken van
dodelijke verkeersongevallen in de
afgelopen tien jaar om uiteindelijk
een nieuw veiligheidsplan te maken.

KONING BEZOEKT MAASTRICHTS
LAB
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Terwijl de bouw nog in volle gang is wordt al begonnen met de aanleg van de groene loper boven de A2 tunnel

Opperste concentratie bij de leerlingen van de Petrus & Paulusschool in Wolder voor de CITO-toetsen nieuwe stijl
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Ondernemers bundelen hun krachten om van
gebouw T op de Tapijnkazerne een eigentijds
horeca etablissement te maken

EVIVA ESPAGNA

La Gran Esperanza! Dat is de titel van
de veertiende productie van de Opéra
Comique Maastricht, een lichtvoetige
Spaanstalige opera, een zogenoemde
‘zarzuela’. Alle liederen worden in het
Spaans gezongen (en daar schrokken
heel wat koorleden voor terug!) maar
de teksten en de dialogen zijn in
het Nederlands. Natuurlijk loopt
Nederlandse boventiteling in het
theater mee met de gezongen delen.
Die bestaan uit muzikale fragmenten
uit negentien verschillende Spaanse
zarzuela’s. Daarom heen werd een
verhaal geschreven. Het is het eerste
‘niet bestaande’ nieuw samengestelde
stuk dat de Opera Comiques sedert de
oprichting in 1989 uitvoert.
ZONNEBERG TE KOOP

De monumentale hoeve Zonneberg
gaat in de verkoop. Natuurmonumenten zet zich ervoor in dat de
hoeve weer permanent bewoond gaat
worden, omdat dat de beste garantie
lijkt voor langdurig behoud van de

Modeshow bij het Mosae Forum

Ook de dieren merken dat het weer voorjaar is

hoeve. De hoeve dateert uit 1873 en
de ligging in de natuur maakt een
openbare functie niet goed haalbaar.
Natuurmonumenten blijft wel zeggenschap houden over Zonneberg;
de hoeve wordt namelijk verkocht
middels een zogenoemde erfpachtconstructie. Alleen het pand wordt
verkocht, de grond blijft eigendom
van Natuurmonumenten. Bewoning
kan wel worden gecombineerd met
een kleinschalige theetuin, bed and
breakfast, expositieruimte of een
soortgelijk initiatief.

ting zet Maastricht op de Chinese
toeristenmarkt uit als beste winkelstad
tussen Amsterdam en Parijs, als
historische stad - Maastricht als het
Rijksmuseum van de Middeleeuwen
– en als culinaire stad – proef de
rijkdom van Maastricht.

CHINA NAAR MAASTRICHT

Gemeente en VVV azen op welgestelde
Chinese toeristen. Diverse Chinese
groepen zijn in 2014 in Maastricht
rondgeleid, groepen van zestien
Chinese touroperators, Chinese
uitwisselingstudenten en verslaggevers van de Chinese uitgaven van
Harpers’ Bazaar en Esquire. VVV
heeft Maastricht uitgebreid in China
gepresenteerd en er is een speciale
Maastricht-website in het Chinees
ontwikkeld. VVV/Maastricht Marke-

JEUGDCULTUURFONDS

De gemeente Maastricht neemt de
komende drie jaar deel aan het Jeugdcultuurfonds Limburg en investeert
50.000 euro per jaar om kinderen
(vier tot achttien jaar) van minder
draagkrachtige ouders lid te laten
worden van een muziekvereniging,
theaterclub, dansschool of kunstatelier.
Ook de Elisabeth Strouvenstichting
(25.000 euro per jaar) en de Rabobank
Maastricht en omstreken (15.000 euro
per jaar) nemen deel aan dit initiatief
van het Huis voor de Kunsten in
Limburg.
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Jong en oud zijn betrokken bij de Sacramentsprocessie

Flashmob Maastricht riep via Facebook op tot een groot kussengevecht op het Vrijthof. Zo’n 250 mensen gaven gehoor aan deze oproep
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Voetbalstadion de Geusselt krijgt kunstgras. Daarnaast wordt het veld iets groter

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015

MEI 2015

149

Het ‘Lèste Graas’ uit Stadion de Geusselt is voor de liefhebber te koop. Onder andere oud-spelers Jo Toennaer en Mattie Pieters, maker van het eerste doelpunt in
de Geusselt, zijn aanwezig om het gras uit te steken

GRAS TE KOOP!

MVV gaat in het nieuwe voetbalseizoen een belangrijke
stap zetten. Voor het eerste in de historie gaat us MVV’ke
op kunstgras spelen. De werkzaamheden in het stadion
zijn al begonnen. Begin juli moet het karwei geklaard zijn.
Het gras dat is weggehaald, is te koop. Voor vijf euro kun je
in het bezit komen van een graszode. Die zit keurig in een
potje dat is voorzien van het etiket: “Ut letste graas” en
van een echtheidscertificaat. Plekken als de middenstip,
de penalty-stippen en de cornerhoeken worden digitaal
geveild. De opbrengst van de actie gaat naar de MVV-jeugd,
naar Maastricht United en naar Playing for Succes, een
project dat moeilijk lerende kinderen ondersteunt.
MEER AANDACHT VOOR CULTUREEL ERFGOED

Het cultureel erfgoed moet meer zichtbaar worden en beter
worden geprresenteerd. Dit schrijft de gemeente in de
notitie Cultuur, een rol van betekenis. Wethouder Mieke
Damsma wil een verkenning uitvoeren met het culturele

veld, met alle groepen die met het erfgoed bezig zijn. Dat
moet dan, aldus de wethouder, een vervolg krijgen in
concrete acties. De acties moeten de opmaat worden voor een
nieuw cultuurbeleid – de drastische bezuinigingen in 2014 ten
spijt. Als blijk van een goed voornemen maakt de wethouder
een miljoen euro vrij om tot ‘culturele innovatie’ te komen.
Dat moet leiden tot een diverser en meer publieksgericht
aanbod. Het streven is in 2016 met een herijkt cultuurbeleid
te komen in een stad die ooit kandidaat was voor culturele
hoofdstad van Europa.
TWEEDE MINST VEILIGE STAD

In Amsterdam dalen de misdaadcijfers, maar de hoofdstad
blijft de ranglijst aanvoeren van Nederlandse steden met de
hoogste criminaliteit. In Maastricht daarentegen stijgen de
cijfers dramatisch waardoor de stad is opgeklommen tot de
tweede minst veilige stad van het land. De cijfers nopen
de gemeenteraad een brandbrief te sturen naar de Tweede
Kamer met de oproep de politiecapaciteit te vergroten. De
Haagse politici houden zich echter doof van de smeekbede.
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Kranslegging tijdens dodenherdenking op het Herdenkingsplein

THEATRALE LEZING MET WANDELING
NA DODENHERDENKING

Toneelgroep Maastricht houdt na de dodenherdenking
in het stadhuis de theatrale lezing: ‘In Vrede’. Het stuk is
geschreven door Rik van de Bos en gaat over drie personen
die na de Tweede Wereldoorlog worstelen met het verleden.
Na de lezing begint een wandeling langs de struikelstenen.
Ze liggen bij huizen waarvan in de oorlog bewoners zijn
gedeporteerd. Op de stenen, ingemetseld in het wegdek,
staan de namen, de geboortedata en de sterfdata van de
slachtoffers.
BIJZONDERE EER VOOR 44 OORLOGSSLACHTOFFERS
IN HEER

Op het Raadhuisplein in Heer wordt voor de zeventigste keer
stilgestaan bij 44 personen uit de voormalige gemeente die
in de oorlog zijn omgekomen. Deze herdenking is ooit
opgezet door oud-strijders. De organisatie is momenteel in
handen van de scouting. De plechtigheid vindt tegelijkertijd
plaats met de dodenherdenking op het Herdenkingsplein.
BOULODRÔME IN KLEIN-GEUSSELT

Liefst twintig jaar heeft hij erop moeten wachten. Eindelijk
ziet Arthur Meertens, de secretaris van de stichting
Boulodrôme in oprichting, perspectief in zijn streven in
Maastricht te komen tot overdekte jeu de boulesbanen.

De Bronprocessie naar de Sint Servatiusbron in Biesland

Liefst 25 locaties zijn in de loop der jaren onderzocht. Pas
nu is er binnen de gemeente consensus over een plek en
over de kosten (een half miljoen euro). Op de voormalige
trainingslocatie van MVV voorziet het plan in een hal met
twaalf binnenbanen, zes buitenbanen, een kantine, een
bestuurskamer en zitplaatsen. Het is de bedoeling dat de
stichting de hal van de gemeente gaat huren. Meertens is
dolblij dat er een knoop is doorgehakt. De hal betekent
immers een enorme impuls voor de jeu de boulessport.
Formeel moet er nog een collegebesluit worden genomen
en ook de raad moet nog een beslissing nemen. Wethouder
André Willems verwacht echter weinig problemen.
LAATSTE EER VOOR ELENA

Op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Dat
gezegde is van toepassing op de Spaanse studente Elena
Garcia Hernando uit Zaragossa. In 2000 loopt ze met haar
ouders onder de Helpoort en wordt dodelijk getroffen
door een luik dat naar beneden komt. Het gevaarte is in
de poort losgewrikt door een verwarde jongeman. Hij
wordt later tot een celstraf veroordeeld en krijgt TBS.
Vijftien jaar later onthullen Elena’s ouders en haar broer
een gedenksteen die aan dat drama herinnert. Dit gebeurt
in aanwezigheid van de honoraire consul van Spanje en
het bestuur van Vestingsstad Maastricht die de Helpoort
beheert. Op de zwarte steen in de grond aan de voet van de
Helpoort staat gegraveerd: “A la memoria de Elena Garcia
Hernando 1978-2000”.

MEI 2015

Ronde Tafel 174 organiseert ook dit jaar een Duckrace op de Jeker

DUCKRACE DAVEREND SUCCES

De zon zorgt in het stadspark voor heel wat toeschouwers
als tienduizend plastic eendjes in de Jeker worden gegooid.
Ze doen mee aan de zogeheten Duckrace. Voor vijf euro
kan iedereen een eend sponsoren die wordt genummerd.
De eenden die het snelst een bepaalde afstand afleggen,
winnen voor hun ‘eigenaar’ een prijs. Onder massale
belangstelling doen de eenden hun best, tot ongenoegen
van de echte eenden die ook in de buurt zwemmen. De
ludieke actie brengt 25.174 euro op. Het geld is bestemd
voor het Dierenpark en voor Bert Buis KinderTV.
SPORTVERKIEZING WEER TERUG

Maastricht staat allang niet meer te boek als een sportieve
stad. Integendeel, in 2009 wordt zelfs de jaarlijkse huldiging
van succesvolle sporters afgeschaft; vanwege geldgebrek
zo wordt gezegd. Op aandringen van de Partij Veilig
Maastricht bekijkt wethouder Gerdo van Groothees
een mogelijke terugkeer van dit evenement - zonder
enig resultaat evenwel. Daar komt verandering in als
ex-topsporters zich met de discussie gaan bemoeien. Na
de gemeenteraadsverkiezingen overhandigen Erik Meijer,
Ben Callemeijn, Bertil Kaanen, Jos Wolfs en Paul Penders
een sportpamflet aan wethouder André Willems. Daarin
pleiten zij er onder meer voor om de sportverkiezing weer in
zijn glorie te herstellen en te koppelen aan een sportevenement. De wethouder heeft er wel oren naar en belooft alvast
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In de wijk Amby vond voor de 36e keer de wandelvierdaagse voor schoolgaande
kinderen plaats

uit te kijken naar een jury. Namens de initiatiefnemers
is Callemeijn al voor die jury gestrikt. De wethouder zegt
toe ook de andere aanbevelingen ter harte te zullen nemen
zoals het behoud van de gemeentelijke sportambtenaar, de
aanstelling van een leraar lichamelijke opvoeding op negen
basisscholen, kunstgras voor MVV, een vierde hockeyveld en
de verbetering van de binnensportaccommodaties.
HOOG OP DE MONUMENTENLIJST

Maastricht is na Amsterdam de meest monumentale stad
van Nederland. Tot die score komt de jaarlijkse atlas van
gemeenten waarin de woonaantrekkelijkheid van de
vijftig grootste gemeenten wordt gemeten. Het bezit van
oude gebouwen maakt steden aantrekkelijk en trekt
bewoners en toeristen aan. Maastricht neemt op de
‘aantrekkelijkheidsindex’ plek 37 in.
THIEME WEG UIT DE RAAD

Esmiralda Thieme verlaat de gemeenteraad. De fractievoorzitter van de PVM (Partij Veilig Maastricht) zegt het
raadswerk niet meer te kunnen combineren met haar baan
en haar privéleven. Thieme zat vanaf 2010 in de raad en
maakt vanaf het begin indruk. Ze is welbespraakt en legt
snel de vinger op de zere plek. Ook haar directe en duidelijke
stijl werkt verfrissend. Ze wordt als fractievoorzitter
opgevolgd door Tiny Meese. Miets Peeters neemt Thieme’s
raadszetel in.
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Het eerste exemplaar van het boek “Rieu, maestro zonder grenzen”

BOEK OVER RIEU

Drie wetenschappers doen onderzoek
naar het fenomeen ‘Rieu’. Het gaat
hen daarbij niet om de persoon André
Rieu maar om het culturele aspect. In
het boek: Rieu, maestro zonder grenzen, verklaren de wetenschappers in
zeven hoofdstukken het succes van
de stehgeiger. Een van de schrijvers,
hoogleraar Maaike Meijer, ontdekt
dat bij de registratie van de concerten
nooit spelende handen te zien zijn
maar wel gezichten die een en al
emotie uitstralen.
MAASTRICHT WITH LUV

Peter Boonstra presenteert trots als
een pauw zijn boek over de eertijds
zeer populaire meidengroep Luv.
Patty Brard, José Hoebee en Marga
Scheide reizen in de jaren zeventig de
wereld over en zingen hits als ‘You’re
the Greatest Lover’ en ‘Casanova’.
Peter is vanaf het begin een fan van
Luv en werkt zes jaar aan zijn boek
The Story of Luv. Peter noemt de groep:
“Nederlands mooiste exportartikel

sinds de tulp”. Bij de presentatie van
het boek zijn alleen José en Marga
aanwezig; Patty laat het afweten....
Een week of wat later gelast de rechter
dat het boek uit de schappen moet.
De rechten van sommige foto’s blijken
niet nageleefd te zijn.
MAASTRICHTS AMATEURVOETBAL:
VREUGDE EN VERDRIET

Zoals in elk voetbalseizoen zijn er ook
dit keer kampioenen en degradanten.
Het aantal clubs waar de vlag in top
kan, is echter heel bescheiden. Slechts
twee clubs komen in aanmerking:
SV Geusseltsport en VV Heer. De
eerstgenoemde club viert voor het
derde achtereenvolgende jaar de
kampioenstitel en promoveert van
de derde naar de tweede klasse. VV
Heer mag met de eer gaan strijken in
de 4e klasse A. Het promoveert naar
de derde klasse. Voor de voormalige
hoofdklasser kleeft er wel een smetje
aan de titel. In de laatste competitiewedstrijd tegen Bunde wint Heer
in de allerlaatste seconde met 2-3.
Concurrent BMR, dat daardoor het

Geheel in stijl terug naar de dagen van de
bevrijding tijdens het Libertyball in D’n Hiemel.
Dresscode 40’s style

kampioenschap net misloopt, tekent
protest aan vanwege ‘onregelmatigheden’. De KNVB kondigt een onderzoek
aan en legt zelfs de nacompetitie stil.
Tot ontzetting van BMR verklaart
de voetbalbond de uitslag geldig.
Einde discussie. Tegenover de twee
kampioenen staat een rits degradanten. In 2G zijn dat Willem I en
SCC (Standaard Caberg Combinatie
Maastricht); in 3B HSV (Heugem) en
in 4A DBSV. SC Jekerdal weet in de
vierde klasse de degradatie te ontlopen
door in een beslissingsduel met 1-0
te winnen van Gulpen. Positief is dat
er ook clubs zijn die een klasse hoger
mogen spelen. Dat lukt VV Daalhof
en VV de Heeg. Beide promoveren
van de vijfde naar de vierde klasse.
Bij hun promotie speelt mee dat de
zesde klasse verdwijnt en er extra
plaatsen komen in de vierde klasse.
Het aantal clubs stijgt van twaalf naar
veertien. Een absoluut dieptepunt
is de wedstrijd Simpelveld-Willem
I. De Maastrichtse club verliest met
maar liefst 15-0! Het is de grootste
nederlaag in het hele Limburgse
amateurvoetbal.
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Het Nuon Solar Team is on tour en maakt in elke provincie een foto op een
bijzondere plek zoals hier in de grotten van de Sint Pietersberg
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Dance Clash bij het Mosae Forum in Maastricht

ZONNEAUTO IN HET AARDEDONKER

AANNEMER TUNNELBOUW IN PROBLEMEN

Zonneauto de Nuna 7S is ontworpen door studenten van
de TU Delft en is te bewonderen in de grotten van het
gangenstelsel Noord van de Sint Pietersberg. Het voertuig
weegt 180 kilo, is 1.80 meter breed en 4 meter lang. Het
gevaarte wordt 350 meter door de nauwe gangen gemanoeuvreerd. Voor de studenten is het een ludieke actie. Ze
vinden het gewoon leuk om hun auto in het aardedonker
van de grotten te fotograferen. De wagen is overigens het
kampioensvoertuig waarmee Nederland in 2013 de World
Solar Challenge heeft gewonnen, een race van Darwin
naar Adelaide in Australië. Een jaar later wint de auto de
Zuidafrikaanse variant, een race van Pretoria naar Kaapstad.

Ballast Nedam, de hoofdaannemer van de A2-tunnel,
verkeert in financieel zwaar weer. Het bedrijf is zo goed
als failliet. Broederbedrijf Strukton biedt een helpende
hand en legt tien miljoen euro op tafel. De geste dwingt
de gemeente met Strukton te onderhandelen. Het bedrijf
wil namelijk het werk binnen de aanbestedingsregels
overnemen. Het stadsbestuur hoopt snel tot een akkoord
te komen en de vertraging tot enkele weken te beperken.
Op die manier kan de bouw worden voltooid en kan de
bovengrondse ontwikkeling van de tunnel in gang worden
gezet.

MUSEUM IN BROUWTOREN VAN DE RIDDER

Mulleners Vastgoed, eigenaar van de voormalige brouwerij
de Ridder, bevestigt dat hij als ontwikkelaar van het complex de brouwhistorie in ere zal houden. Zo is het bedrijf
voornemens in de brouwtoren een museum te vestigen.
Daarin zullen de twee koperen brouwketels die er zich
nog altijd in bevinden, een prominente plaats krijgen.
In het complex zelf komen koopwoningen van circa vier
ton en huurwoningen voor 1300 euro per maand. Voor
de bouw van die appartementen heeft de gemeente zich
bereid verklaard het bestemmingsplan te wijzigen. De
sloop van de niet-monumentale delen van het complex is
inmiddels begonnen.

FORS MINDER GOEDKOPE WONINGEN

Aldert Dreimuller, deskundige op volkshuisvestingsgebied,
luidt de noodklok. Hij constateert dat in Maastricht het
aantal goedkope sociale huurwoningen tussen 2009 en
2013 met 2557 is afgenomen. De huur van sociale woningen
steeg in diezelfde periode met gemiddeld 11,5 procent. Dat
is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,3
procent. Dreimuller maakt zich dan ook grote zorgen over
de betaalbaarheid van de huurmarkt in de stad. Naar zijn
oordeel gaat het de verkeerde kant op. Zo neemt de wachttijd voor een sociale huurwoning weer toe. De oorzaak
voor de verslechtering van de woningmarkt ziet hij in de
verkoop van het grote aantal sociale huurwoningen en in
de maximale verhoging van de huren.
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Bisschop Frans Wiertz zegent de gerestaureerde, uit 1849 daterende,
Processiehemel van basiliek Sint Servaas

In de MOSA Decorfabriek is het genieten van design tijdens de tiende editie
van Designday

‘HIEMEL’ TERUG IN PROCESSIE

BRUG ONDER VUUR

Twee jaar is hij weg geweest, ‘d’n hiemel’, een baldakijn
met het allerheiligste. Hij hoort bij de stadsprocessie, maar
twee jaar is hij in de restauratie geweest. Die processie
wordt elk jaar ter gelegenheid van de naamdag van Sint
Servatius (op 13 mei) gehouden. “D’n hiemel’ is nu weer
in al zijn pracht en praal te bewonderen. Dit keer nemen
ongeveer 750 mensen, verdeeld over vijftig groepen, deel
aan de processie die vanaf de Servaasbasiliek naar de Onze
Lieve Vrouwebasiliek loopt. De groepen begeleiden het
beeld van Sterre der Zee, het Zwarte Kruis van Wyck en de
borstbeelden van Sint Servatius en Sint Lambertus. Voor de
muzikale omlijsting zorgen zes stedelijke muziekcorpsen
en de zangkoren Maos en Neker en Ascension.

Theater Ozzy uit Riemst herdenkt met haar voorstelling
‘Brug onder vuur’ de Duitse inval in België op 10 mei 1940.
Bij de verdediging van de brug in Vroenhoven, 75 jaar
geleden, lieten 185 burgers en militairen het leven. Volgens
Patrick Janssen, voorzitter van het theatergezelschap, is
bewust ervoor gekozen niet het einde maar het begin van
de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Het grote openluchtspektakel is niet bedoeld om veel volk te trekken
en geld te verdienen. Het is vooral een eerbetoon aan de
jonge kerels die toen het leven lieten.

VOGELS IN DE HOGE FRONTEN

Het natuurgebied de Hoge Fronten herbergt veel vogels
van allerlei pluimage. Gids Jo Seegers van Vogelwacht
Limburg weet er veel van en organiseert voor zo’n twintig
belangstellenden een heuse excursie. Uitgerust met verrekijkers en telescopen hopen de deelnemers een glimp op
te vangen van bijzondere vogels als de groene specht, de
zwartkop en de torenvalk. Seegers tempert die verwachtingen: “Ik denk dat het vooral luisteren wordt”. Het
gezelschap mag namelijk alleen bovenlangs lopen omdat
de muurhagedis in de restanten leeft van de fortmuren en
niet gestoord mag worden.

TWIST OVER VLIEGVELD

De toekomst van Maastricht-Aachen Airport (MAA) zorgt
in de gemeenteraad voor verdeeldheid. De inzet van de
discussie is de vraag of de stad twee miljoen euro op tafel
wil leggen om de noodlijdende luchthaven te laten voortbestaan. Vooral bedrijven in de horeca-sector in het toerisme
zijn grote voorstanders. Volgens hen loopt Maastricht
zonder vliegveld miljoenen mis en is de stad economisch
ten dode opgeschreven. Milieu-organisaties zijn fel tegen
en hameren op de schadelijke effecten voor de gezondheid.
De gemeenteraad stemt uiteindelijk in met die twee
miljoen. Opvallend is de tegenstem van Groen Links. De
partij vindt dat ‘de werkelijke betekenis’ van de luchthaven
voor de regionale economie en het bedrijfsleven schromelijk
wordt overschat.
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Tijdens het Food Truck Festival TREK is het Stadspark deels omgetoverd tot
één groot en sfeervol openluchtrestaurant op wielen

FOOD TRUCK FESTIVAL IN TREK

Het populaire ‘Food Truck Festival TREK’ strijkt neer in
het stadspark. Bij de busjes, kraampjes en aanhangwagens
kunnen de festivalgangers een weekend lang genieten van
vers bereide lekkernijen. In combinatie met muziek zorgt
het festival voor een vriendelijke en ontspannen sfeer. Er
komen maar liefst 25.000 bezoekers op af.
TROOSTPRESENTJES VAN 150 STUDENTEN

De bekende drogist Giel Braeken (93) heeft het geweten.
Op de dag dat Sabrina, een Duitse studente, wat bij hem
komt kopen, vertelt Giel terloops aan haar dat hij 66 jaar
getrouwd zou zijn met Sophie. Helaas is zijn vrouw drie
jaar geleden overleden. De oudste winkelier van heel
Nederland wordt daarna overstelpt met tal van cadeautjes
en presentjes. Giel is er helemaal beduusd van. Tegen zijn
zoon zegt hij: “Dat had ma moeten meemaken”. Diens
reactie is de spijker op zijn kop: “Dan was dit niet gebeurd!”.
LUXE RECREATIEWONING IN TREK

Op de Dousberg zijn de werkzaamheden begonnen. Er
worden wegen aangelegd en funderingen geslagen. Het
zijn de tekenen van de bouwstart voor de eerste vrijstaande
recreatiewoningen in Maastricht. Ze maken onderdeel uit
van wat Resort Maastricht moet worden. Projectontwikkelaar Dormio is optimistisch. Op een open dag trekken
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Vijfde El Dunya festival in het Stadspark bij de Onze Lieve Vrouwewal

de woningen veel belangstelling. Van de 72 woningen die
via een maquette en op papier worden getoond, worden
er reeds 65 verkocht. Op de resterende zeven is optie
genomen. De eigenaren kunnen kiezen voor volledig of
gedeeltelijk eigen gebruik of voor verhuur. Verkoopleider
Herben Blokland van Dormio: “Zo’n recreatiewoning is
een belegging zonder risico. En dat in een tijd waarin de
rente laag staat en de inflatie knaagt aan het vermogen”.
Met de realisatie van het Resort zijn tussen de veertig en
vijftig arbeidsplaatsen gemoeid.
PENDELBUS NAAR PARIJS

Het busbedrijf FlixBus, marktleider in Duitsland, verzorgt
dagelijkse voor € 19 een pendel tussen Maastricht en
Parijs via Luik en Brussel (een kaartje naar Luik en Brussel
kost vijf euro). Zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven
is de pendelbus gaan rijden. Voor FlixBus is het de zoveelste
toevoeging aan het snelgroeiend pendelbusnetwerk tussen
grote populaire Europese steden. De bus vertrekt elke
ochtend, ook in het weekend, om 8.30 uur vanaf het station
met verwachte aankomst in Parijs om 15.10 uur. In Luik
kun je overstappen naar Aken, Keulen en andere Duitse
steden. In Brussel zijn er verbindingen naar Antwerpen,
Utrecht en Amsterdam. FlixBus is niet nieuw in Nederland.
Er rijden al bussen in Amsterdam en Utrecht. Het bedrijf
richt zich vooral op studenten en senioren en bestaat al
sinds 2011. Bijzonder is dat het niet met eigen bussen rijdt
maar ze huurt van andere busondernemingen.
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“Le Jour du Muguet” is een kleinschalig Frans georiënteerd festival in
het Kommelkwartier

In debatcentrum Sphinx een discussie over radicalisering in onze
eigen omgeving

OP DE BARRICADEN VOOR CAO

NIEUWE VOORZITTER VOOR MVV

Het personeel van de sociale werkvoorziening MTB biedt
de wethouders van Maastricht, Eijsden-Margraten en
Meerssen een petitie aan. Ze is ondertekend door 350
werknemers en is bedoeld om tot een goede CAO te komen.
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de VNG
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zitten muurvast.
Het steekt de werknemers dat de VNG wel wil praten over
werkgelegenheid maar afziet van loonsverhoging.

Oud-gedeputeerde Bert Kersten (64) is aangesteld als
nieuwe voorzitter van MVV. Hij volgt Paul Rinkens op die
vijf jaar die functie vervulde. Bert’s vader speelde in een
ver verleden in het eerste elftal van MVV. Sinds die tijd
is Bert fervent supporter van de club. Ook in de jaren dat
hij politiek actief is. De oud-economie leraar is twaalf jaar
wethouder in Venlo (1988-2000) en bijna tien jaar gedeputeerde in het gouvernement (2004-2015). Hij wil vooral
inzetten op de jeugdopleiding: “Daar liggen de kansen”.
Hij ziet MVV als één grote familie waar alle geledingen
binnen de club elkaar ondersteunen.

BUURTBEMIDDELING BESTAAT TIEN JAAR

De stichting Buurtbemiddeling viert haar tweede lustrum.
De organisatie is opgericht om te bemiddelen in kleinschalige conflicten tussen buurtbewoners. In 2005 start
de stichting met ongeveer vijftig zaken; in tien jaar tijd is
dat aantal opgelopen tot negentig per jaar. Er zijn twaalf
vrijwilligers actief. Volgens coördinator Harry Hanssen
lossen die zeventig procent van de conflicten op of gaat het
de goede kant op. Hij stelt nadrukkelijk dat zijn stichting
geen ‘Rijdende Rechter’ is die een uitspraak doet over de
schuldvraag. Essentieel is wie bereid is de eerste stap te
zetten. Het gaat er immers om om het probleem uit de
wereld te helpen en de spanningen tussen de bewoners te
verminderen. Een gesprek kan heel wat kou uit de lucht
halen. Ronduit frusterend is het als een van de partijen
absoluut geen gesprek wil. Want dan ‘wint’ de niet-willende
en staat de wel-willende machteloos.

EEN EIGEN BOOM- EN PLANTENKWEKERIJ

Het comité Maastricht-Niou bestaat veertig jaar. Ter
gelegenheid van dat jubileum bezoekt de burgemeester
van de Burkinese stad Méquet de Aloysiusschool. Hij
mag daar een cheque in ontvangst nemen van 1200 euro.
Dat geld is bijeengebracht door groep acht van de school.
Gedurende de veertig jaar dat het comité bestaat is zeker
al honderdduizend euro opgehaald. In het begin is het
geld vooral besteed aan de bouw van een kraamkliniek,
een medische hulppost, een aantal waterputten en de
bouw van een school. De focus is momenteel verlegd naar
problemen als droogte en verwoestijning. De 1200 euro
zullen worden besteed aan de opzet van een boom- en
plantenkwekerij.
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Spectaculaire demonstraties tijdens de Nederlandse Landmachtdagen

LIBERATION

Op het Tapijnkazerne-terrein vindt het spektakel Liberation
Maastricht plaats. Diverse gebeurtenissen uit de Tweede
Wereldoorlog worden er herdacht. Het gaat bijvoorbeeld
over de scheiding van mannen van hun vrouwen en kinderen
voorafgaand aan het transport naar de concentratiekampen.
Ziesjoemzanger Jos van Herpen brengt een eerbetoon aan
Léonke Wesly, het vierjarig broertje van Benoit, die wordt
verraden en op transport gezet en nooit meer terugkeert.
Burgemeester Onno Hoes houdt een toespraak die zeventig
jaar geleden werd uitgesproken door burgemeester Michiels
van Kessenich. Verder klinkt er Glenn Millermuziek in
gebouw M. Een verhaal over de oorlogsbelevenissen van een
Maastrichts gezin wordt voorgelezen en er zijn herinneringen
aan de nachtmis in december 1944 in groeve de Schark aan
de Mergelweg.
WERVELENDE SHOW IN LANDBOUWBELANG

Krakerspand Landbouwbelang is het decor van een heuse
Europese primeur. Cirque du Platzak treedt er op met een
adembenemende show van tal van acrobaten. Duizend
bezoekers, onder wie studenten uit Spanje, Duitsland en
Brazilië zien een burlesque circus met acrobatiek zonder
weerga dat qua sfeer doet denken aan het Berlijn van de
jaren dertig van de vorige eeuw. De acts hebben soms
een erotische lading. De band met trompet, tuba, gitaar,
contrabas en slagwerk speelt internationale feestmuziek

157

Leerlingen van het UWC organiseren een “Haar Donatie Evenement”.
Ongeveer 25 leerlingen doneren hun lange haar aan de Stichting Haarwensen

en zet de tent op zijn kop. Het is eigenlijk een openluchtvoorstelling, aldus Rein de Kok van het gezelschap
acrobaten. Hij zou graag nog een keer terugkomen maar
dan met een voorstelling op het Vrijthof.
UNIVERSITAIR SPORTCENTRUM IN AANBOUW

Nog niet zolang geleden is de sporthal Randwijck gesloopt.
Niet omdat hij in een slechte staat verkeert - integendeel.
Hij moet plaatsmaken voor een campus. Bij de sloop
belooft woningcorporatie Servatius, de ontwikkelaar en
bouwer van de campus, een nieuwe hal neer te zetten. De
corporatie voldoet aan haar belofte, ondanks het feit dat
de nieuwe campus er niet komt en de hele ontwikkeling
wordt afgeblazen. De nieuwe hal staat nu in de steigers en
zal in de loop van 2016 worden opgeleverd.
BEELD VAN DE KONING

Apetrots is beeldhouwer Appie Drielsma als hij eind 2013
de opdracht krijgt een beeltenis te maken van koning
Willem-Alexander. Het beeld is bedoeld voor de Statenzaal van het Gouvernement, de opdrachtgever. Door het
onverwachte overlijden van Appie in de zomer van 2014
komt er aan zijn noeste werk aan het beeld een eind. Zijn
weduwe Gemma Serpenti lukt het om met steun uit haar
omgeving het beeld te voltooien. Met een even feestelijke als
emotionele plechtigheid onthullen Gemma en gouverneur
Theo Bovens het kunstwerk.
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Plaatsing van Struikelsteentjes in Amby ter nagedachtenis van de bewoners
van betreffende panden die tijdens WOII in kampen gestorven zijn

SUPERMARKT VOOR DE ARMEN

Stichting de Gouwe opent in Pottenberg de deuren van ‘de
Gouwe Merret’, een supermarkt voor de armen. Het betreft
huishoudens die op de wachtlijst staan van de Voedselbank
Limburg-Zuid. Alleen diegenen die zijn aangemeld door
het maatschappelijk werk, door een schuldhulpverlener,
door mijnheer pastoor of door een vertrouwd mantelzorger
mogen de supermarkt in. Twaalf weken lang mogen ze er
één keer per week boodschappen komen doen. Ze hoeven
niet te betalen en mogen zelf uit achttien categorieën telkens
een van de vier producten uitkiezen. De Merret is een
initiatief van Ed Kemmerling en Nico Zenden van stichting
de Gouwe. Die heeft van stichting Elisabeth Strouven geld
gekregen. Daarmee hopen de beide heren honderd huishoudens per week te kunnen bedienen. Hun initiatief is een
aanvulling op de voedselbank en geen vervanger of concurrent
ervan. De voedselbank kan maar zeshonderd pakketten
per week aan terwijl meer mensen in nood verkeren. Naar
schatting zestig tot tachtig Maastrichtse huishoudens staan
om die reden op een wachtlijst.
GASHOUDER ZOMERPROEFTUIN VOOR EVENMENTEN

De zestiende Kunsttour kent een primeur. Voor het eerst
is er een voorstelling in de voormalige gashouder van
Rubber Resources bij het Frontenpark. De unieke stalen
schroefgashouder uit 1956 krijgt een culturele bestemming
en zal in de zomer het toneel zijn van diverse evenementen.

TEDx Maastricht Salon in de Sint Lambertuskerk

Iedereen kan het gebouw huren tegen een kleine vergoeding
(€ 750 inclusief energielasten). Bijna alle activiteiten zijn
toegestaan mits ze voldoen aan de bestaande wet- en
regelgeving. Er is één beperking: er mogen niet meer
dan vijfhonderd mensen tegelijkertijd binnen zijn. Het
gashouderproject is een initiatief van StadMakers, een
creatieve denktank van Maastrichtse architecten, stedenbouwkundigen en andere professionals. De gashouder is
met een vloeroppervlak van 1500 vierkante meter een
fantastische plek – alleen al vanwege zijn opvallende ronde
vorm en groene kleur. Wethouder Gerdo van Groothees is
enthousiast over het initiatief. Er wordt gemikt op zoveel
mogelijk verschillende invullingen - commercieel, cultureel,
spiritueel en maatschappelijk. Gedacht wordt onder meer
aan festivals, stiltedagen, popconcerten, bedrijfspresentaties,
filmopnames en filmvoorstellingen. De Ontwikkelingsmaatschappij Belvédère is eigenaar van het gebouw.
DE ALLA IN DE VERKOOP

De onder studenten zeer populaire nachtkroeg de Alla in
de Leliestraat wordt verkocht. De panden op de nummers
5, 7, 9 en 11 worden geveild. Uitbater en pandeneigenaar
Fred Leenders noemt een belastingschuld als reden. Hij
is al langer bezig de huizen te verkopen. Een obstakel is
echter dat de nachtvergunning niet verkocht mag worden.
Volgens de gemeente is die niet overdraagbaar. Daardoor
is er weinig interesse en is menig koper afgehaakt. De Alla
draait immers op die vergunning.
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De wanden in de Severentunnel zijn beschilderd met mosasaurussen. Deze hebben liefdevol de namen Bèr en Bertha gekregen

HEROPENING SEVERENTUNNEL

Met het oplaten van ballonnen hebben 160 leerlingen van
basisschool ’t Spoor de Severentunnel heropend. De
verbinding tussen Amby en Nazareth is ruim zeven
maanden dicht geweest. Nu de tunnel weer open is, kan
verder worden gewerkt aan de fietsbrug die op zijn beurt
wel een tijd dicht moet.
MEESTER ONDER DE MEESTERS

De wereldberoemde pianist Grigori Sokolov treedt op in
Maastricht. Volgens ingewijden is hij wereldwijd de allerbeste pianist die overal volle zalen telt. Toch is hij bij het
grote publiek onbekend. Sokolov vermijdt de publiciteit.
Hij geeft zelden interviews en maakt geen CD’s. Hij is
extreem toegewijd aan zijn spel en treedt niet op met een
orkest. Aan dirigenten heeft hij geen behoefte. Sommige
van hen staan zelfs bij hem op een zwarte lijst.

SUBSIDIE VOOR VERNIEUWENDE
SOCIALE INITIATIEVEN

De gemeente gaat aan zestien vrijwilligersorganisaties
subsidie geven voor de uitvoering van allerlei nieuwe
sociale projecten. Het gaat in totaal om twee ton. De
projecten zijn qua opzet en inhoud enorm divers. Zo is er
een app waarmee studenten zich kunnen aanmelden voor
vrijwilligerswerk, een gecombineerde spelletjesdag voor
ouderen en jongeren, een fietswerkplaats in het asielzoekerscentrum en smaak- en voedingslessen op basisscholen. Dit
jaar volgen er nog twee subsidierondes waarvoor wethouder
Jack Gerats zes ton tot zijn beschikking heeft.
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Het huis in de Begijnenstraat, waar André Rieu opgroeide, krijgt een plaquette. Een cadeau van de stad
ter ere van Rieu’s 65e verjaardag

Sterspeler Bryan Smeets van MVV vertrekt naar
De Graafschap

WAT WAS ER NOG MEER....
PLAQUETTE BIJ VOORMALIG
WOONHUIS ANDRÉ RIEU

MVV-FANS VERZAMELEN
85.000 EURO

Aan de gevel van het huis aan de
Begijnenstraat waar André Rieu
opgroeide, is een plaquette bevestigd.
Burgemeester Hoes onthult het beeld
samen met de maestro. Het is gemaakt
door Desirée Tonnaer. Het is een
geschenk van de stad aan Rieu voor
diens 65ste verjaardag.

Een initiatief van MVV-supporters
(‘Veer zien MVV’) heeft 85.000 euro
opgeleverd. Ze verzamelen dit bedrag
via donateurs, via merchandising
en via catering in het stadion. In de
laatste thuiswedstrijd van het seizoen
(tegen FC Den Bosch) overhandigen
de fans een cheque aan directeur
Frans Erens.

PARKEERMETERS MEERSSEN
NAAR MAASTRICHT

De samenwerking met de omliggende
gemeentes krijgt een nieuwe impuls.
Maastricht gaat het beheer en het
onderhoud van parkeermeters in
Meerssen doen. De buurgemeente
moet regelmatig een beroep doen op
de leveranciers van de meters. Dat is
kostbaar. Maastricht heeft zelf een
vaste onderhoudsploeg die de klus in
Meerssen er makkelijk bij kan doen.

TIEN JAAR BEDEVAARTEN
NAAR BANNEUX

Voor de tiende keer in successie maakt
een groep Maastrichtse parochianen een
voettocht naar het Mariabedevaartsoord in Banneux. Onder aanvoering
van pastoor Gerfen en diaken Valke
gaan ze er op bezoek. Pastoor Gerfen:
“De voettocht is altijd een feest.
Onderweg bidden en zingen we en
maken we plezier”.

KINDERVIERDAAGSE IN AMBY

Zo’n 194 kinderen volbrengen de
36ste kinderwandelvierdaagse in
Amby. Voor de organisatie tekent het
kindervakantiewerk Amby. Begeleid
door 55 vrijwilligers lopen leerlingen
van groep 3, 4 en 5 in vier dagen tijd
48 kilometer, de oudere kinderen
leggen zelfs 60 kilometer af.
PENNING VOOR JOHN STEIJNS

John Steijns van het Centrum voor
Natuur en Milieu Educatie (CNME)
ontvangt de Tineke de Jong-penning
van het IVN. Steijns is nauw betrokken
bij de organisatie en programmering
van de Natuurgidsencursus . Ook verzorgt hij al jarenlang samen met het
IVN de boomfeestdagen in de stad en
de Nacht van de Milieu Federatie.
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Spektakelstuk over de bevrijding van Maastricht gespeeld op het terrein van de Tapijnkazerne

Als onderdeel van het gemeentelijk programma “Mijn Groen Maastricht” nemen bewoners van Malberg actief deel aan de herinrichting van het Recessenpark

162

JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

In de kleurrijke wijk Wittevrouwenveld wordt het jaarlijks multiculturele festival “Manus van Alles” gevierd

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015

JUNI 2015
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Oranje zingt Zuid, eerste concert sinds jaren in voetbalstadion De Geusselt

ORANJE ZINGT ZUID

Niet de spelers of de supporters van MVV, maar zo’n
zesduizend ‘lui vaan Mestreech’ zijn de laatste betreders
van de grasmat van stadion de Geusselt. Ze zijn de toeschouwers van de eerste editie van ‘Oranje zingt Zuid’.
Huub Adriaens, organisator, promotor en zanger, blikt
er tevreden op terug. Een scala aan artiesten treedt op,
onder wie Peter Koelewijn, George Mc Crae en Lange Frans.
Ook het oude BZN-duo Jan Keyzer en Annie Schilder valt
erg in de smaak. Door het overvolle programma is er
nauwelijks tijd voor een toegift. Adriaens: “Er komt
zeker een vervolg. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar
het Vrijthof of de Markt”.
STADHUIS GAAT DICHT

Het stadhuis gaat een jaar dicht. Het moet worden
gerenoveerd. Aanvankelijk zouden alleen de aangetaste
balkconstructies worden hersteld. Het stadsbestuur
besluit echter 4,1 miljoen euro extra uit te trekken om

ook enkele andere klussen te klaren. Het gaat daarbij om
de aanpak van de vochtproblemen op de begane grond,
de vernieuwing van de elektrische installatie, nieuw glas
in de buitenkozijnen en isolerende maatregelen. Totaal
komen de kosten uit op 5,6 miljoen euro. De opknapbeurt
moet in 2017 klaar zijn omdat dan het 25-jarig jubileum
van het Verdrag van Maastricht wordt gevierd.
BASSIN KRIJGT IMPULS

Na jaren van stilstand (en dus achteruitgang) krijgt het
Bassin eindelijk een extra impuls. Het stadsbestuur trekt
175.000 euro uit om de historische binnenhaven te verlevendigen. Zo komt er een vaar-app die toeristische informatie
verstrekt en schippers wijst op de haven. De app verschaft
ook informatie over andere havens, over sluizen en over
tankstations in het vaargebied Maastricht-Visé. Straks
kan de havenmeester ook Sluis 20, tussen de Maas en het
Bassin, automatisch openen na een telefoontje of een app
van een schipper. Tevens komt er extra ruimte voor een
hotelboot en worden aanlegsteigers vervangen.
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“Bassinario an evening for friends”. Een volledig uitverkocht event voor het goede doel.
Hoofddoel dit jaar is de Jan Baptistschool

STADHUIS IN PORSELEIN

Robin Hageman, student aan de kunstacademie, heeft zijn eerste gebouw,
een miniatuur van het stadhuis,
gereed. Het porseleinen bouwsel, op
een schaal van 1:400, gaat hij in een
oplage van 250 op de markt brengen.
De exemplaren zijn mooi verpakt en
gesigneerd. Ze kosten € 34,95 per
stuk. Zodra de productie af is, begint
Hageman aan het volgende gebouw:
het Dinghuis. Andere gebouwen die
op stapel staan: de Sint-Servaasbrug,
Casino Slavante, de Bonbonnière en
de kiosk op het Vrijthof.
SPORT SERVICE MEDICAL
TER ZIELE

De befaamde mobiele geneeskundige
dienst die bij veel sportevenementen
wordt ingezet, is failliet. De stichting
Sport Service Medical Maastricht gaat
gebukt onder een schuldenlast van
een ton en vraagt zelf het faillissement
aan. De oorzaken zijn onder meer de
stopzetting van de subsidiëring door
het ministerie in 2012, het einde van

de sponsoring door zorgverzekeraar
VGZ in 2013, de hoge kosten en de grote
concurrentie. De stichting met circa
150 vrijwilligers bestond sinds 1985.
POPULAIRSTE STAD

Marktadviesbureau Hendrik Beerda
Consultancy en de Universiteit Utrecht
roepen Maastricht uit tot populairste
stad van het land onder toeristen en
bewoners. Qua timing kan het niet
beter. Juist in het eerste weekend van
juni staat de evenementenagenda
helemaal vol; sporters zijn actief in
Maastrichts Mooiste, cafés en pleinen
stromen vol met publiek dat geniet
van Jekerjazz en de VVV zorgt voor
een unieke act. Twee obers ‘overvallen’
toeristen met een gedekte tafel met
koffie en vlaai èn een serenade.
CRIMINALITEITSCIJFERS OMLAAG

Nieuwe criminaliteitscijfers lijken
haaks te staan op allerlei misdaadonderzoeken waarbij Maastricht (vooral
in 2014) slecht scoort. De stad wordt
zelfs gebombardeerd tot ‘misdaad-

Flashmob met tientallen salsadansers op het
Vrijthof. Opvallend is dat zelfs toevallige
voorbijgangers zich op de dansvloer wagen

hoofdstad’. Volgens nieuwe politiecijfers zijn in de eerste drie maanden
van dit jaar echter minder delicten
gepleegd dan in diezelfde periode
in 2014. In 2014 registreert de politie
1.539 delicten: overvallen, straatroven,
zakkenrollerij en inbraken; in 2015
worden 1.168 delicten geregistreerd.
Het aantal gevallen van zakkenrollerij
daalt van 387 in 2014 naar 335 in 2014.
Het aantal woninginbraken daalt van
301 in 2014 naar 195 in 2015.
UNIVERSITEIT STOPT MET HET
OPLEIDEN VAN SAUDI’S

Het botert al langer niet tussen de
universiteit en de regering van SaudiArabië. De problemen leiden ertoe
dat de UM stopt met het opleiden van
geneeskunde-studenten uit dat land.
De opleiding bestaat al sinds 2007. De
kern van de perikelen is de eis van de
regering in Riad dat de opleiding in
het Nederlands moet en dat studenten
in Nederlandse ziekenhuizen hun
co-schappen moeten doen. Jan-Joost
Rethans van de Faculty of Health
vindt dat niet haalbaar.
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Opening natuurleefgebied Belvédèreberg. Wethouder Gerdo van Grootheest
geeft een hazelworm terug aan het natuurgebied
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Het kleine nachtorkest, een nieuwe muziekvoorstelling van Philharmonie
zuidnederland voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar in het Centre Ceramique

REPTIELENBERG IN BELVÉDÈRE

OPNIEUW TEKORT GEUSSELTBAD

De Belvédèreberg was ooit een oude leemgroeve. In
de loop van de tijd is de kuil volgestort met vuilnis
en ander afval. Het groeit allemaal uit tot een heuse
berg van wel veertig meter hoog. De berg is inmiddels
getransformeerd tot een fraai natuurgebied met een
panoramisch uitzicht over de stad. Er leven een enkele
das, de nodige vleermuizen en enkele galloway runderen.
Trek- en weidevogels hebben er al tijden een plek
gevonden. Het stadsbestuur wil meer van het gebied
maken en schakelt adviesbureau Arcadis in. Dat bureau
zorgt ervoor dat er vele nieuwe bewoners komen, zoals
hazelwormen, muurhagedissen, rugstreeppadden en
alpenwatersalamanders. Het zijn allemaal zeldzame
diersoorten. Ze hoeven niet van ver te komen. Integendeel, ze zijn allemaal ergens in Maastricht gevangen
door onder meer medewerkers van het CNME. Het is
de bedoeling de diertjes los te laten op de top en op de
hellingen van de Belvédèreberg. Het CNME en Arcadis
hebben al tal van ‘natuurlijke voorzieningen’ getroffen
om het leefgebied van de reptielen te veraangenamen.
Het gaat om zogeheten ‘puinruggen’ (muurtjes van
afgedankte baksteen) en ‘takkenrillen’ (schutplaatsen
van hout). Wethouder Gerdo van Grootheest krijgt de
eer om de berg zijn eerste hazelworm cadeau te doen.
De zesjarige Ollie Verwey die er getuige van is, bedenkt
terstond een naam: “Keesje van Maastricht’.

Het exploiteren van een zwembad is en blijft problematisch.
De drie oude zwembaden de Dousberg, Heer en Vijverdal
moesten plaats maken voor een gloednieuw bad. De
baden zorgden voor een exploitatietekort van bijna een
miljoen euro per jaar. Het nieuwe Geusseltbad zal echter
ook met een tekort te maken krijgen; de verwachting is
dat er bovenop een geraamd tekort van 350.000 euro nog
een tegenvaller van 450.000 komt. In 2014 duikt het bad
al in de rode cijfers. De kosten blijken € 405.000 hoger
te zijn dan begroot. Zowel de schoonmaakkosten als de
onderhoudskosten vallen hoger uit. De gemeente schakelt
een onderzoeksbureau in om “licht te brengen in de
financiële duisternis”. Een verhoging van de entreeprijs
ligt het meest voor de hand om de tekorten terug te dringen.
Maar geen enkele zwemmer zit daarop te wachten.
AFGRAVING GIFGROND

Nederland telt meer dan 1500 plekken die zodanig zijn
vervuild dat ze met spoed moeten worden schoongemaakt.
De kosten daarvan bedragen naar schatting 1,5 miljard
euro. Daar waar de verontreiniging een risico vormt voor
de gezondheid moet nog dit jaar worden ingegrepen. In
Limburg gaat het om elf locaties waarvan één in Maastricht:
de voormalige schietbaan aan de Schuttersweg op de
Sint-Pietersberg. De baan is vervuild met zware metalen
waaronder lood.
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Roze zaterdag in Maastricht

ROZE ZATERDAG

Maastricht vervult weer een voortrekkersrol in de landelijke
Roze Zaterdag. Dankzij de medewerking van de culturele
sector krijgt de dag een ‘typisch Maastrichtse insteek’.
Het programma is onder meer gevuld met exposities,
dans en muziek, filmvoorstellingen, debatten en feestjes.
Een hoogtepunt is de ‘Pride Walk’. Daar komen ongeveer
15.000 belangstellenden op af. In het vlagvertoon voert de
kleur roze de boventoon. Het evenement staat in het teken
van tolerantie, respect en emancipatie van homoseksuelen,
biseksuelen en transgenders.
GEDOE ROND CAMPERPLAATS
AAN DE BOSSCHERWEG

De plek zou in het eerste weekend van juni al open gaan. Aan
de Bosscherweg heeft de gemeente honderd plaatsen gereed
gemaakt voor campers. De camperplek behoort tot een van
de grootste van het land. De plekken voorzien in een grote
behoefte, zeker toen in 2007 camping de Dousberg moest
verdwijnen. De bewoners van de Bosscherveld zijn er minder
over te spreken. Zij voelen zich overvallen door de handelwijze van de gemeente. De buurtvereniging ‘Tussen Sluis en
Grens’ spant dan ook een zaak aan bij de Voorzieningenrechter in Roermond. De vereniging is geïrriteerd omdat de aanleg
van het terrein is doorgezet terwijl er een bezwaarprocedure
loopt. Als reactie zet de gemeente de werkzaamheden stop;
de feestelijke opening wordt afgeblazen. De eigenaar van de

Ook dit jaar weer veel belangstelling voor de aanleg van de A2 tunnel
tijdens “De dag van de Bouw”

camperplaats is zwaar teleurgesteld: “Ik ben hier al een tijd
mee bezig”. De omwonenden zijn tegen de aanleg omdat ze
een toename vrezen van de verkeersoverlast. De Voorzieningenrechter veegt de bezwaren van de vereniging van tafel en
bepaalt uiteindelijk dat de camperplek open mag.
SCHEDEL MOSASAURUS LARS GEVONDEN

In april ontdekken paleontologen in de Enci-groeve resten
van een mosasaurus. De veertienjarige Lars is er getuige
van en prompt wordt het voorhistorische beest naar hem
genoemd. De wetenschappers zoeken daarna verder en
vinden nog meer overblijfselen. Toch duurt het even
vooraleer ‘het pronkstuk’, de schedel, wordt opgegraven.
Met de vondst ervan in juni wordt de noeste arbeid beloond.
Het graven gaat echter nog steeds door want wie weet
komen er nog meer botresten uit de grond.
DINSDAGMARKT IN DE BAN VAN POLITIEK

Er is al een woensdag- en een vrijdagmarkt. Daar komt
nu een dinsdagmarkt bij. Deze begint om 16.00 uur en
staat geheel in het teken van de politiek. Burgers kunnen
er praten over collegevoorstellen en beleid. De kadernota
staat centraal. Het jaarstuk van B&W bevat de plannen
voor het komend jaar. Raadsgriffier Judith Goossens:
“We willen er graag de mening van de inwoners over”.
Het gaat daarbij om de hoofdlijnen, bijvoorbeeld over de
balans tussen cultuur en sport en over het armoedebeleid.
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De woensdagmarkt gaat vernieuwen met activiteiten die aansluiten bij de
producten van de markt. Van workshops en modeshows tot kookclinics

ASPERGE WORKSHOP

Het gaat niet goed met de woensdagmarkt. Het aantal marktkooplui daalt in vier jaar tijd van 59 naar 48 en het aantal
kramen van 171 naar 134. Het gevolg: lege plekken en minder
aanloop van kooplustig publiek. Het stadsbestuur en de
marktkooplui steken de koppen bij mekaar en organiseren
een workshop: ‘Creatief zijn met een asperge’. Het Koksgilde
strikt wethouder Jack Gerats om de workshop te promoten.
EEUWIGE RUST GERESERVEERD

Hij houdt wel van een geintje en volgt zijn motto “Regeren
is vooruitzien”. We hebben het over Leo van der Kant.
Dit keer heeft hij op de Algemene Begraafplaats aan
de Tongerseweg een grafsteen laten plaatsen met de
tekst:”Hier ligt niemand (pas in 2038)”. Van der Kant
heeft er alvast een graf gehuurd voor 99 jaar. Volgens een
astroloog in Myamar wordt van der Kant 95 jaar en daar
heeft hij met zijn reservering op ingespeeld.
IMPASSE ROND COFFEESHOPS

Het stadsbestuur sommeert coffeeshops de verhuizing
naar de Köbbesweg door te zetten. Het betreft Missisippi,
Smokey en Missouri. Ze maken echter geen aanstalten die
stap te zetten. Volgens de burgemeester is het bestemmingsplan van dat gebied gewijzigd en kunnen de coffeeshops
hun vergunning aanvragen. Die aanvraag moet, volgens
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Fashionclash, is een internationale en interdisciplinaire modemanifestatie,
dit jaar met het thema “Gender”

de gemeentelijke woordvoerder, binnen zes maanden
worden gedaan. De shopeigenaren hebben daar echter
weinig trek in. Volgens het ingezetenen-criterium mogen
buitenlanders geen softdrugs meer kopen. Om die reden is
volgens de eigenaren een spreidingsplan (en een verhuizing
naar de periferie) overbodig. Ze weigeren vooralsnog in
overleg te gaan met het stadsbestuur.
STAD HOUDT VAST AAN LEGALISATIE WIETTEELT

De gemeenteraad neemt een PvdA-motie aan om de acties
voor regulering van wietteelt door te zetten. De motie is
een reactie op een CDA-motie van de Tweede Kamer die
elk lokaal initiatief voor regulering de kop indrukt. De
gemeenteraad wil met haar besluit niet zover gaan dat ze
‘het Haagse dictaat’ terzijde schuift. De meerderheid van
de raad wil immers de nieuwe burgemeester niet voor de
voeten lopen in haar relatie met Den Haag.
PVDA-PLAN OM SOCIALE HUUR TE REDDEN

De PvdA-fractie komt met een actieplan om de sociale
huurmarkt in de stad te redden. De partij pleit voor
verlaagde salarissen voor corporatie bestuurders, voor een
verkoopstop van sociale huurwoningen en voor afschaffing
van de verhuurdersheffing. Ook de bedrijfskosten van de
Maastrichtse corporaties moeten omlaag. Ze geven gemiddeld € 1.145 uit per woning; soortgelijke corporaties
in het land zitten op acht à negenhonderd euro.
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Stadslandbouwproject in houten bakken in het Wittevrouwenveld

In het Bourgondische Jekerkwartier gaan muziek en kunst goed samen
tijdens JekerJazz Art Live

MILJOENEN VOOR EIFFELGEBOUW

LIOF SLANKT AF

De gemeente stelt 21 miljoen beschikbaar voor het Eiffelgebouw aan de Boschstraat. Met dat geld kan het gebouw
geschikt gemaakt worden voor de vestiging van the
Student Hotel, een project van City Living, die tussen de
15 en 18 miljoen euro wil investeren. De gemeenteraad is
akkoord gegaan met die forse financiële injectie omdat het
grootste deel van het monument (veertig procent) voor
75 jaar is verhuurd aan City Living. Het gemeentelijke
geld wordt vooral gebruikt om de buitenmuren te isoleren
en de ramen te vervangen. De bouw start eind 2015; de
oplevering is gepland in 2017.

Industriebank LIOF ontslaat elf van de 44 werknemers. De
ontwikkelingsmaatschappij moet scherper, ondernemender
en resultaatgerichter worden. Volgens directeur Jerôme
Verhagen zijn die ontslagen nodig en moet de organisatie
platter en slagvaardiger worden. Opvallend is de personele
leegloop bij de afdeling acquisitie die buitenlandse bedrijven
moet aantrekken of proberen hier te houden. De aanleiding
voor deze drastische maatregelen ligt bij de provincie. Die
wil haar aandelenbelang in LIOF uitbreiden naar vijftig
procent. Het gouvernement wil het LIOF in een nieuw jasje
steken. Daarin is geen plek meer voor het statige kantoorpand
aan de Boschstraat. Volgens de provincie heeft dat een ‘te
regenteske uitstraling’.

25 MILJOEN VOOR HERONTWIKKELING TAPIJN

De Universiteit Maastricht investeert 25 miljoen euro in
de sloop, de verbouw en de nieuwbouw op het terrein
van de voormalige Tapijnkazerne. De gemeente laat zich
financieel niet onbetuigd en pakt de omliggende gronden
aan. Voor welk bedrag is nog niet bekend. De ontwikkeling
van het gebied verloopt trouwens in een rap tempo, in
elk geval sneller dan gepland. Dat komt omdat diverse
gebouwen al in gebruik zijn genomen en alvast onderdak
bieden aan onderwijsfaciliteiten en cultuuractiviteiten,
aan startende ondernemers en horeca-voorzieningen.
De gemeente is al op zoek naar een bouwkundige en
naar een landschapsarchitect, via een Europese aanbestedingsprocedure.

HANS VAN DE WAARSENBURG (1943-2015)

Tot in elke vezel van zijn lijf was de in Helmond geboren
Hans van de Waarsenburg een dichter. Hij overlijdt in
Maastricht. Hij publiceert 26 poëziebundels, schrijft veertien
kinderboeken, vier literaire studies en een roman. Hij is
vijftien jaar voorzitter van de tweejaarlijkse Maastricht
International Poetry Night. De als onderwijzer opgeleide
dichter komt in 1966 naar Maastricht. Zijn dichtwerk
wordt diverse malen bekroond: de Jan Campertprijs
(1973), de Literatuurprijs van Helmond (2004) en in 2014
de Hans Berghuisstok (van de Maastricht International
Poetry Night).
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“Het kan wel” volgens Emile Roemer. Dat is de titel van het boek dat de
SP-voorman in Dominicanen presenteert
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De 105 jaar oude klimboom in het stadspark is tijdens een zware zomerstorm
gescheurd

MAASTRICHTSE SCHERVEN IN JAPAN

LOUIS DAEMS (1932-2015)

Wim Dijkman, conservator van Centre Ceramique, heeft ze
met eigen ogen gezien: scherven van Regout’s aardewerk.
Bij opgravingen in Deshima, een Nederlandse handelspost
bij Nagasaki, zijn ze te voorschijn gekomen. Ze vormen het
bewijs dat fabrikant Petrus Regout al in 1859 zaken doet met
de Japanners. Voor de datering van vroege Maastrichtse
decors zijn de vondsten van eminent belang. Wim Dijkman
verzamelt tijdens zijn bezoek aan de opgravingen een schat
aan informatie. Die zal van pas komen bij de geplande
expositie in het souterrain van Centre Ceamique. Het thema
‘Maastricht als Industriestad’ zal dan worden belicht.

De vooraanstaande CDA-politicus Louis Daems komt te
overlijden. De gewezen ondernemer zat van 1974 tot 1981
en van 1991 tot 1995 in de Provinciale Staten van Limburg.
Vanaf 2006 zette hij zich in voor het CDA in Maastricht.
Hij was er onder andere vice-voorzitter van de afdeling.
‘Euze Louis’ stond bekend als een gedreven en betrokken
mens. Hij was vijftien jaar, van 1991 tot 2006, lid van de
Sociaal Economische Raad. Ook in ondernemersland was
hij actief. Zo was hij vice-voorzitter en erelid van het
Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond en penningmeester bij het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). Daems
was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

SLOOP HUURHUIZEN IN DE IJSKAST

Uit gesprekken met woningcorporaties en wethouders blijkt
dat de afgekondigde sloop van sociale huurwoningen zal
worden afgeblazen. Door het krimpen van de bevolking
dreigde een overschot te gaan ontstaan van dit soort
woningen. Dit overschot slaat om in een groeiend tekort.
Meer mensen zien hun inkomen terugvallen en zijn daarom
meer aangewezen op goedkope huurwoningen. Corporaties
zien zich dan ook gedwongen om hun beleid aan te passen.
In Maastricht betekent dit dat ongeveer tweehonderd
goedkope huurwoningen niet worden gesloopt maar
gerenoveerd. Zo gaat de sloop van de Busselruwe in Malberg
en de Verzetstraat in Heer niet door. Dat geldt ook voor
woningen in de Baduinstraat in het Wittevrouwenveld.

KLASSIEKE MUZIEK VOOR BASISSCHOOLKINDEREN

Conservatoriumstudent en violist Arthur Mouradian
heeft een missie. Hij wil op de basisschool kinderen laten
kennismaken met klassieke muziek. Met zijn kwartet,
van wie de leden afkomstig zijn uit Portugal, Mexico,
Wit-Rusland en Oekraïene, speelt hij het allegro en het
rondo uit Mozarts ‘Eine kleine Nachtmuziek’. Tussen de
twee stukken door brengen de muzikanten een Armeense
volksdans. Ook de Kinderen-voor-Kinderen klassieker:
‘Op een onbewoond eiland’ brengen ze ten gehore. De
schoolkinderen zijn razend enthousiast. Ook de juf van
de groepen 5 en 6 van het Kindcentrum Amby ziet het
helemaal zitten: “Dit doen we volgend jaar weer!’.
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International LGBT student day. LGBT staat voor Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender

INTEGRITEITSTOETS: STAD MOET BETALEN

Het stadsbestuur laat een Bibob-scan doen als met name
horeca-ondernemers een vergunning aanvragen. ‘De
Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur’
is ingevoerd om te kunnen nagaan of ondernemers banden
hebben met de onderwereld. Een dergelijke scan kost al
gauw duizend euro; de kosten komen voor rekening van
de ondernemer zelf. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft
met die praktijk korte metten gemaakt. De stad moet de
kosten van de scan zelf betalen. Volgens het Hof is de scan
geen dienst van de gemeente en mogen er dus geen leges
worden geheven. De gemeente voert de scan al sinds 2005
uit op kosten van de ondernemers. De gemeente beraadt
zich nog of ze in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Het gaat
immers om een flinke kostenpost wanneer de ondernemers
met terugwerkende kracht hun Bibob-facturen bij de
gemeente in rekening brengen.
NIEUWE BESTEMMING ‘AWWE STIENE’

De Augustijnenkerk aan de Kesselskade krijgt een andere
naam: ‘Rebelle’. Volgens de nieuwe exploitant Rob Dresens
staat de naam voor een beetje rebels en ‘belle’. Dresens,
voormalig uitbater van Appart en hotel Trash de Luxe
wil ‘de Awwe Stiene’ nieuw leven inblazen. Hij laat het
kerkgebouw binnen zoals het is en wil de ruimte gaan
verhuren voor allerlei initiatieven. En dat kan van alles
zijn, een bruiloft, een koffietafel, een rommelmarkt of

Bezoekers van de stad krijgen, in het kader van Gastvrij Maastricht,
onverwacht een tafel en stoel aangeboden met koffie en vlaai

een dancefeest. Iedereen die iets wil organiseren, kan er
terecht. Dresens: “Het kan best zijn dat ik zelf ook iets
organiseer”. Met het gebouw wil Dresens de leemte
opvullen die is ontstaan door de sluiting van Fort Sint
Pieter en Festi-Village, waar je grote feesten kon houden.
Bijzonder aan Dresens’ plannen is dat hij voor de catering
een deal heeft gesloten met Hans van Wolde van tweesterrenrestaurant Beluga.
VOORUITZIENDE BLIK

Het mag wel een keer benadrukt worden. Een stad die
problemen op voorhand ziet aankomen en daarop anticipeert. Maastricht is een van de weinige gemeenten in
het land die de pgb’s (de persoonsgebonden budgetten)
voorschiet om te voorkomen dat de zorg voor mensen in
de knel komt. De gemeente voorzag eind vorig jaar dat het
een chaos zou worden bij het uitbetalen van de budgetten.
Uit voorzorg besloot de gemeente de betaling aan 1200
pgb-houders niet over te hevelen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wethouder Jack Gerats: “Je kon van
verre zien aankomen dat er problemen zouden ontstaan”.
Maastricht kiest voor een eigen betalingssysteem. Het is
tegen het zere been van het ministerie van Volksgezondheid.
Inmiddels wordt ‘het Maastrichtse model’ gezien als een
mogelijk landelijke uitweg uit de misère die overal in het
land is ontstaan. De SVB krijgt namelijk de betalingen
nog steeds niet op orde. De ellende zal volgens velen nog
tot het einde van het jaar aanhouden.
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In wat voor stad wil jij wonen? Stadsgesprekken in de vorm van
wandelingen omtrent kunst, cultuur en creativiteit
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Onthulling van een gedenkteken vanwege het 350-jarig bestaan van het
Stadhuis en het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden

POLITICI VERSUS ONDERWIJSKOEPEL

NIEUWE AANPAK TAALACHTERSTAND

Gemeenteraadsfracties en onderwijskoepel LVO Maastricht
staan lijnrecht tegenover elkaar. Het LVO blijft bij haar
standpunt om scholen in te delen naar schoolsoort.
Daardoor blijft er in Maastricht-Oost een instroompunt
voor de eerste twee leerjaren en moeten havisten daarna
verkassen naar Maastricht-West. De gemeenteraad is daar
niet over te spreken want het is voorstander van twee
volwaardige scholengemeenschappen in oost en in west.
De LVO kiest daar niet voor omdat dat niet de meest
doelmatige en efficiënte oplossing is.

Veertien procent van de Maastrichtse bevolking en het
Heuvelland is laaggeletterd. Dit percentage ligt al jaren
boven het landelijk gemiddelde. In Maastricht betreft het
15.000 personen. Het adviesbureau Cubiss dat een onderzoek
heeft verricht, komt met een plan van aanpak, dat uit drie
delen bestaat. Als eerste komt aan bod de samenwerking
tussen de partijen Centre Ceramique, Cubiss, Trajekt en
ROC Leeuwenborgh. Ten tweede moeten laaggeletterden
zonder schroom terecht kunnen in zogeheten ‘taalpunten’
voor korte workshops en trainingstrajecten. De derde pijler
in deze aanpak is de inzet van vrijwilligers. Zij worden
ingezet als rolmodel en ervaringsdeskundige

SPINNEN IN HET MUSEUM

Het Natuurhistorisch Museum heeft haar deuren open
gezet voor allerlei soorten spinnen. In ruim veertig terraria
zijn namelijk levende spinnen, schorpioenen en een miljoenpoot te bezichtigen. De beesjes kunnen niet veel kwaad, ze
stoten bij onraad wat haartjes af die een brandnetelgevoel
geven. Zelfs de grootste spin in het museum: de Goliathvogelspin met een spanwijdte van dertig centimeter is
voor mensen niet gevaarlijk. Eén spin, de beruchte zwarte
weduwe, is giftig. Het is in vergelijking met de vogelspin een
kleintje maar hij kostte vroeger nogal eens een mensenleven.
Tegenwoordig is er een antiserum beschikbaar. Met de
expositie hoopt het museum het beeld dat mensen hebben
van spinnen, te veranderen. “Spinnen zijn niet eng,
wij vinden ze eng!’.
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Charles de Batz de Castelmore, Graaf van Artagnan. Op 25 juni 1673 sneuvelde hij in Maastricht.
d’Artagnan wordt hier nagespeeld door Thomas Samek bij de Hoge Fronten

In geen enkele marathon worden sport en
cultuur zo met elkaar verbonden als tijdens de
1e Maastricht Marathon over de “Via Belgica”

WAT WAS ER NOG MEER....
D’ARTAGNAN ROUTE

TOCH EXTRA AGENTEN

Er komt een ‘Europese route d’Artagnan’. Op Chateau Neercanne wordt de
route officieel voor geopend verklaard.
De weg verbindt Lupiac, de geboorteplaats van de Franse musketier, met
Maastricht waar hij in 1673 sneuvelt.
De route zal aan het einde worden
gemarkeerd door een nieuw kunstwerk in het Waldeckpark, op de plek
waar enkele jaren geleden een beeld
van d’Artagnan werd gestolen.

Limburg is de eerste provincie die
nieuwe agenten mag werven. Die toezegging kreeg Maastricht van minister
Ad van der Steur van Veiligheid en
Justitie. De toezegging is het resultaat
van een aanhoudend pleidooi voor
extra agenten om grensoverschrijdende drugscriminaliteit en geweld tussen
motorbendes te bestrijden.

LAATSTE MILITAIR VERTROKKEN

Na tweehonderd jaar verlaten de
laatste marechaussees Maastricht. De
Brigade Limburg-Zuid neemt haar
intrek in de nieuwbouw langs de A2
vlakbij Maastricht-Aachen Airport.
Het pand aan de Scharnerweg wordt
ontruimd. De Brigade telt 175 manschappen, verdeeld over Heerlen,
Maastricht en het vliegveld. Ze gaan
voortaan gezamenlijk opereren vanuit
het nieuwe pand in Beek.

VEEL BELANGSTELLING VOOR
INVENTARIS

De advocatenfirma Moszkowicz heeft
een forse belastingschuld en biedt de
inventaris van haar Maastrichtse
kantoor te koop aan via het veilinghuis Korst van der Haeff uit Den Bosch.
Vier vrachtwagens zijn nodig om
het antiek weg te halen. De inboedel
die onder de hamer gaat, bevat veel
antiek meubilair en talrijke klokken,
spiegels, schilderijen, prenten en
beelden. De veiling ervan moet tussen
de 50.000 en 80.000 euro opbrengen.

KWART MILJOEN VOOR
FEESTVERLICHTING

Avontuur Thema Vormgevers wint
de Europese aanbesteding voor een
‘kwaliteitsrijke’ feestverlichting
tijdens de eindejaarsweken en het
winterevenement Magisch Maastricht.
De stad is op die manier voor vier jaar
verzekerd van een sfeervolle kerstverlichting. Het totale pakket kost een
kwart miljoen euro per jaar.
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Onno Hoes neemt afscheid als burgemeester van Maastricht
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JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

André Willems geeft de dikke trom als cadeau zodat de nieuwe burgemeester nog lang ’t ritme kan aangeven

AUGUSTUS 2014
SEPTEMBER 2014
OKTOBER 2014
NOVEMBER 2014
DECEMBER 2014
JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
MAART 2015
APRIL 2015
MEI 2015
JUNI 2015
JULI 2015

JULI 2015
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Installatie van Annemarie Penn – te Strake als eerste vrouwelijke burgemeester van Maastricht

WELKE VAN DE DRIE?

‘DIKKE SJIEM’ VOOR BURGEMEESTER

De eerste vrouwelijke burgemeester van de stad treedt aan.
Van Frans Bastiaens, de vice-voorzitter van de gemeenteraad,
krijgt ze de ambtsketting omgehangen. De vraag is: welke
van de drie?. Er zijn namelijk drie kettingen beschikbaar.
De ‘gevaarlijkste’ is die uit 1990. Die is gemaakt door de
Amsterdamse edelsmid Rob Smits. ‘De kèttel’ is vervaardigd
speciaal voor de Europatop en kostte destijds 14.000 gulden.
Hij wordt niet vaak gedragen. Oud-stadsarchivaris Toon
Jenniskens weet de reden: “De twaalf sterren die de ketting
sieren, zijn vlijmscherp. Als toenmalig burgemeester Philip
Houben zijn hoofd draaide, zorgde dat op zijn minst voor
een schram”. De andere twee kettingen die de stad rijk is,
zijn soberder en statiger. De oudste dateert uit 1900 en werd
aangeschaft door burgemeester Willem Pijls. De andere is
gemaakt in 1962 ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester baron Michiels van Kessenich.

Annemarie Penn-te Strake krijgt op haar inauguratie veel
lof toegezwaaid. Een van de sprekers is gouverneur Theo
Bovens: “Ze is niet alleen gekozen omdat ze vrouw is.
Maar een feit is dat de stad buiten het Mooswief en Sterre
der Zee bijna alleen maar mannelijke iconen kent”. De
gemeenteraad, in de persoon van vice-voorzitter Frans
Bastiaens, spreekt uit dat ze een krachtige en verbindende
persoonlijkheid is. Om die reden zijn verwachtingen hooggespannen. De raad ziet haar als een stevige burgemeester
en als een innemende burgermoeder. Zelf geeft ze ook aan
dat ze als verbinder is binnengehaald. Ze is vastbesloten
dat imago handen en voeten te geven. Omdat te illustreren
roert ze ‘de dikke sjiem’. De grote trom is haar als
welkomstgeschenk overhandigd. Een teken dat ze ook de
dingen des levens weet te waarderen. Bij haar installatie
draagt ze de burgemeesterketting uit 1962...
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De Battle of Maestricht verwijst niet alleen naar veldslagen anno 1673 als de
stad belegerd wordt

BATTLE OF MAESTRICHT

De obstakelloop de ‘Battle of Maestricht’ trekt ondanks het
warme weer (28 graden) 650 deelnemers. Ze onderwerpen
zich aan een hardloopwedstrijd van 7 of 14 kilometer.
Maar dat niet alleen, onderweg moeten ze respectievelijk
20 of 36 obstakels overwinnen. Het blijkt een loodzwaar
parcours. De ene hindernis is soms wat lastiger dan de
andere. Een pallet met strobalen, een steil pad, een verfdouche, een reuzenbalk waar over en onder moet worden
gekropen en meer van zulke geintjes. Maar ook zonder
deze hindernissen is de wedstrijd zwaar; zo moet ook d’n
Observant worden beklommen. Sven Maes uit Neerpelt
komt als eerste over de meet en klokt 1 uur en 17 minuten.
De winnaar:”Ik kan me voorstellen dat mensen dit
gekkenwerk vinden. Ik vind het vooral een sport om je
heerlijk in uit te leven”. Al met al is het een geslaagd gebeuren
al laat de bewegwijzering hier en daar te wensen over.
FORSE SCHADE AAN SCHOORSTEEN
OP HET SCHOOLPLEIN

De monumentale schoorsteen midden op het schoolplein
van de Bernhard Lievegoedschool in Heer is 50 meter hoog.
Hij staat er sinds de nieuwbouw van de SIBEMA-melkfabriek
in 1959. Het gaat niet goed met het gevaarte. In 1989 wordt
de fabriek gesloten en sindsdien is de schoorsteen niet
meer gebruikt. Dat komt het onderhoud niet ten goede.
Het stookproces zorgde immers voor de vereiste natuurlijke

CCTV Channel is een populair TV Kids programma in China. Hier aan het
het werk in de Bisschopsmolen

ventilatie en droging. Vocht en vorst hebben nu vrij spel.
Het voegwerk is daardoor flink beschadigd. Er staan nu
veiligheidshekken om de schoorsteen; hij is dringend aan
restauratie toe. De maand juli zou daarvoor een prima
periode zijn in verband met de schoolvakantie. Helaas,
het karwei moet eerst worden aanbesteed en dat kost tijd.
De schoorsteen is een van de tien overgebleven fabrieksschoorstenen. Ooit telde de stad er 120. Ze hebben een
beschermde status. De schoorsteen in Heer is de enige die
eigendom is van de gemeente.
MVV WERELDNIEUWS

MVV is even in the picture bij de internationale pers. Die
maakt wereldkundig dat op de MVV-website een vacature
staat voor testspeler. Liefst 1300 voetballers laten wat van
zich horen. Hun reacties komen van heinde en verre, van
Brazilië tot Congo, van Australië tot de Verenigde Staten,
van Mexico tot Nigeria. Bert Kessen van MVV is verbluft
door het grote aantal. Helaas blijken de meeste reacties
niet om aan te zien. Soms zijn ze regelrecht gekopieerd
en vaak zo ongeloofwaardig dat je op voorhand weet dat
er niets van klopt. Er is nogal wat respons van amateursvoetballers uit Zuid-Limburg en uit de Randstad. Niet alle
aanmeldingen zijn nep. Kessen heeft vijftig sollicitanten
in het vizier; tien ervan zijn al gemeld bij hoofdtrainer
Ron Elsen. Met deze potentiële testspelers zal MVV contact
opnemen. Elsen: “Er hoeft maar één pareltje bij te zitten.
Dan hebben wij ons doel bereikt”.
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Oplevering van de gerenoveerde woningen aan de Mergelweg

RENOVATIE 86 WONINGEN AFGEROND

De sociale huurwoningen aan de Mergelweg worden
opgeleverd. Ze zijn helemaal opgeknapt door woningcorporatie Servatius. Daarbij is vooral de buitenkant
aangepakt en is werk gemaakt van duurzaamheid. Zo
hebben alle woningen een geïsoleerd dak gekregen en
zijn de voorgevels gereinigd en geïmpregneerd. Ook is
dubbel glas geplaatst en zijn spouwen geïsoleerd. Van
de 86 woningen heeft Servatius er 24 verkocht. Dat heeft
4,5 miljoen euro opgeleverd. De hele renovatie heeft 6,5
miljoen gekost.
FUSIE SCHOLEN IN DE HEEG AFGEBLAZEN

De fusie tussen drie basisscholen in de Heeg gaat niet
door. Het samengaan van de Perroen, de Schans en de
Kring blijkt een te groot financieel risico door de nieuwe
Wet Werk en Zekerheid. De krimp van het aantal leerlingen
is fors. De afgelopen vijf jaar is dit aantal met 15% afgenomen.
De meest bedreigde school is de Schans met nu nog zeventig
kinderen. Door de fusie zou een school van vierhonderd
leerlingen ontstaan. Het ontslaan en aannemen van personeel
zou koepelorganisatie kom Leren een hoop geld kunnen
kosten. Het is volgens bestuurder Rob Beaumont immers
nog onduidelijk wat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid
inhoudt en wat daar de gevolgen van zijn. Beaumont:
“We lopen enorme risico’s door die wet”. Het bestuur van
kom Leren heeft de fusie daarom afgeblazen.
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Tijdens “ Quatorze Juillet à Maastricht” is het Quartier Latin een week in
Franse sferen gehuld

KOU REMT DIABETES

Stel diabetespatiënten met type 2 bloot aan een koele
omgeving en hun suikerspiegel verbetert zienderogen.
Een onderzoeksteam van de UM stelt dit vast in een studie.
Professor Patrick Schrauwen spreekt van een mijlpaal. Als
proefpersonen langere tijd in een ruimte verblijven van
15 graden Celsius blijkt hun glucose-opname fors te zijn
gestegen. Ze zijn dan slechts gekleed in een T-shirt en een
korte broek. Het is dus bibberen geblazen maar de resultaten
zijn spectaculair. Diabetici met type 1 hebben geen baat
bij de ‘koubehandeling’. Overigens sluit onderzoekleider
Mark Hanssen niet uit dat de gevonden effecten zich ook
kunnen voordoen bij tropische temperaturen.
TEVEEL HOTELKAMERS

De Samenwerkende Hoteliers (SAHOT) klagen in een brief
aan het stadsbestuur over het teveel aan studentenkamers.
Met de komst van 378 kamers in het Eiffelgebouw wijkt
het bestuur af van haar eigen hotelnota. SAHOT-voorzitter
Antoine Scheerens hekelt de investering van de gemeente
in het gebouw. De kamers worden ook aan hotelgasten
verhuurd. Scheerens: “Zo wordt het bouwen van een hotel
wel erg gemakkelijk gemaakt voor een nieuwe ondernemer”.
De voorzitter wijst op een overaanbod. De bestaande
hotels hebben een bezettingspercentage dat onder het
nationaal gemiddelde ligt. Scheerens: “Met de kamers die
erbij komen, gaat dat er niet beter op worden”.
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Opening van het Theaterhotel, naast het
Theater aan het Vrijthof

Eind-examenexpositie van de Kunstacademie

ZORGVRAAG DEMENTE EN
VERZORGER LOOPT UITEEN

BERTIE LOOPT AL
VEERTIG JAAR VOOROP

Dementerenden zelf zeggen vaak geen
behoefte te hebben aan professionele
hulp; hun partner, vaak de mantelzorger, denkt van wel. Partners hebben
behoefte aan een overzicht van mogelijke zorg. Ze missen vooral logeermogelijkheden voor dementerenden.
Dit blijkt uit een behoeftepeiling van
het Altzheimer Centrum Limburg
van het Maastrichts Universitair
Medisch Centrum. Psychologe Liselot
Kerpershoek heeft in het kader van
het Europees Onderzoek Actifcare
gesproken met mensen met dementie
en hun mantelzorgers. Die gesprekken
laten zien dat dagopvang en thuiszorg
door dementerenden nogal eens
worden afgewezen. Mantelzorgers
willen zolang mogelijk alles zelf
blijven doen tot het moment dat het
echt niet meer gaat en het verpleeghuis
in beeld komt. Kerpershoek: “Dat
moment willen we graag proberen
te voorkomen of in elk geval uit te
stellen door mensen thuis eerder
hulp te bieden”.

Ze is onvermoeibaar. Scholieren,
politici, architecten, punkers, toeristen,
ze hebben allemaal een keer achter
Bertie Berendschot aangelopen
tijdens haar onvolprezen stadsrondleidingen. Veertig jaar is ze inmiddels
in touw als stadsgids voor de VVV.
Haar leeftijd houdt ze voor zich.
Haar man: ”Hou het maar tussen de
veertig en de negentig”. Bertie is
getrouwd, heeft twee kinderen en
zeven kleinkinderen. Ze is allesbehalve
een standaard oma die op vaste dagen
kinderoppas speelt. Daarvoor heeft
ze het veel te druk. Haar agenda puilt
uit met afspraken. Ze is een bezige bij
en is onder meer actief in Sint Pieter,
de wijk waar ze woont. Ze volgt nog
Franse les, woont lezingen bij en is
lid van diverse genootschappen. De
meeste tijd is ze kwijt aan de stadswandelingen. In straf tempo loopt ze
dan voorop. Ze heeft besloten het wat
rustiger aan te doen: “Ik doe nu nog
maar maximaal drie wandelingen
per dag”.

MAASTRICHT SUMMER SCHOOL

De Summerschool 2015 gaat van start.
Meer dan driehonderd studenten
hebben zich aangemeld. Ze kiezen in
plaats van een strandvakantie voor
extra onderwijsmodulen, voor een
verdieping van hun kennis of een
culturele verrijking. Tom van Veen,
hoogleraar economie aan de UM, is
initiator van het zomercursusprogramma dat hij in 2012 heeft opgezet,
samen met de Hogeschool Zuyd en de
Maastricht School of Management. Het
onderwijsaanbod is ingegeven door de
situatie dat in de zomervakantie veel
gebouwen, collegezalen en studentenkamers leeg liggen. Voor studenten
biedt het programma een kans om
een serieuze studie te combineren
met ontspanning. Voor docenten is
het een welkome afwisseling. Ze zijn
niet gebonden aan een vaste lesstof
maar kunnen vrij inspelen op vragen
van studenten zelf. Die kunnen op die
manier in een relaxte sfeer hun kennis
verbreden. Bovendien staat deelname
aan de cursus goed op hun CV.
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Persconferentie Ironman Maastricht/Limburg in het stadhuis.
De eerste editie van de Ironman in Maastricht vindt in augustus plaats
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Transport van de schedel van Mosasaurus Lars naar het
Natuurhistorisch Museum

‘MAASTRICHT BEREIKBAAR’ SUCCESVOL

EXTRA GELD VOOR FIETSENSTALLING

Het programma ‘Maastricht Bereikbaar’ slaagt er in om
’s ochtends 2200 auto’s minder in de spits te laten rijden
dan in 2012. De doelstelling is vóór 2016 2300 wagens uit
de spits te halen. Dertig werkgevers zijn aangesloten bij
het programma. Ze stimuleren hun werknemers gebruik
te maken van alternatieven zoals aangepaste werktijden
en het gebruik van het openbaar vervoer of de (elektrische)
fiets. De bedoeling is ook een gedragsverandering bij hun
medewerkers te bewerkstelligen. Ruim tweeduizend autoforenzen hebben tussen 2012 en 2014 deelgenomen aan acties
gericht op alternatieven voor de auto. Het programma levert
de stad een prijs op van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu.

Spoorwegbeheerder ProRail steekt een miljoen euro extra
in de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling in de
Stationsstraat. Aanvankelijk zou het bedrijf 3,2 miljoen
bijdragen aan de 13 miljoen die de bouw ervan kost.
Dat wordt dus een miljoen meer. De meevaller levert de
gemeente een besparing op van zeven ton. Wethouder
Aarts wil dat geld beschikbaar houden om onvoorziene
financiële tegenvallers op te vangen. De stalling moet een
eind maken aan de wildgroei van fietsen rond het station.
Ze moet plek bieden aan circa drieduizend fietsen en
tachtig scooters. De stalling moet in 2017 klaar zijn. Die
twee jaar durende bouw heeft nu al een slachtoffer gemaakt.
Horecazaak Boulevard gaat op 1 september de deuren
sluiten. De uitbaters voorzien teveel overlast van de
bouwput pal voor hun voordeur.

EINDHALTE TRAM AAN MOSAE FORUM
WEER IN BEELD

Wethouder John Aarts stuurt een nieuwe tussentijdse
tramnotitie naar de raad. Hierin wordt aangegeven dat
een tijdelijke verplaatsing van de geplande sneltramlijn
Hasselt-Maastricht naar Mosae Forum nauwelijks tot
minder passagiers leidt dan het eerdere scenario met
eindhalte Centraal Station. Het alternatief, een eindhalte
aan de Boschstraat leidt tot 800 reizigers minder op een
verwacht totaal van 9600. Reizigersorganisatie Rover
dringt er in een brandbrief op aan de tramlijn, hoe dan
ook, meteen door te trekken tot aan het Centraal Station.

EINDE VAN LICHT EN LIEFDE

De Mosae Zorggroep stopt met de aparte zorg voor ouderen
met een visuele beperking. De medewerkers, bewoners
en vrijwilligers van zorgcentrum ‘Licht en Liefde’ hebben
te horen gekregen dat de instelling dicht gaat. De dertig
bewoners worden ondergebracht in andere centra van de
zorggroep. Er komt zo een einde aan de specialistische zorg
voor mensen met een ooghandicap en aan de deskundigheid
in de omgang met deze doelgroep. De Mosae Zorggroep
wil het pand aan de Prins Bisschopssingel verkopen.
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“Folie Rouge”: een verhaal dat zich afspeelt in Parijs anno 1899, weergegeven
door jonge Kumulus musicalsterren in theater AINSI

NIEUWE ZAKELIJK LEIDER BIJ OPERA ZUID

Marc Versteeg wordt per 1 augustus de nieuwe zakelijk
manager bij Opera Zuid. Hij is een duizendpoot. Hij was
musicus, dirigent en producent bij vele koren en orkesten.
Hij verruilt zijn functie als artistiek leider van Kamerkoor
Capella Carolina in Nijmegen voor die in Maastricht.
Vier dagen per week gaat hij aan de slag. Hij wordt
verantwoordelijk voor commerciële en financiële zaken
zoals fondswerving, facturatie en budgetverdeling. Een
grote uitdaging wacht hem. Het zijn immers sinds 2013
krappe tijden voor het operagezelschap. Het aantal grote
producties moest terug van drie naar twee en er moest
personeel afvloeien. Versteeg heeft echter goede hoop.
Opera Zuid heeft immers ondanks alle bezuinigingen het
hoofd boven water kunnen houden. In 2017 komt er wat
meer financiële lucht. De eigenheid van Opera Zuid wil
Versteeg niet opgeven. Kenmerkend is de aandacht voor
talentontwikkeling. Versteeg: “Jonge zangers worden
bij ons opgeleid en gecoacht tot professionals”. Voor een
extra financiële impuls vestigt Versteeg zijn hoop op het
bedrijfsleven. De plannen daarvoor heeft hij al uitgedacht.
OUDE MELKFABRIEK IN NIEUWE HANDEN
Het monumentale pand van de vroegere melkfabriek
aan de Statensingel krijgt een nieuwe bestemming.
Het gebouw, met bijna 1300 m2 vloeroppervlak, gaat
onderdak bieden aan een nieuw bedrijf. Onder de naam
‘Vieux Maestricht’ gaat het typisch Maastrichtse

Ervaren hoe een grote spin aanvoelt tijdens een expositie in de kapel van
het Natuurhistorisch Museum

lekkernijen ontwikkelen en produceren. De gebroeders
Michel en Leon Maes, eigenaar van een vastgoedonderneming, hebben het uit 1929 daterende gebouw van de
gemeente gekocht voor 530.000 euro. ‘Vieux Maestricht’
is een uit de hand gelopen hobby van Michel Maes. Het
gaat Maastrichtse delicatessen vervaardigen, ontwikkelen
en verpakken. Maes: ”We beginnen met confitures,
marmelades en andere zoete lekkernijen. Maar denk ook
aan grotchampignons die we gaan wecken en aan kazen
die we laten rijpen”. De belangrijkste doelgroep van de
nieuwe firma vormen de toeristen uit binnen- en buitenland.
Het pand zal voor een deel worden ingericht als educatief
historisch centrum voor basisschoolkinderen. Met die
functie wordt de vorige bestemming van het gebouw als
CNME-onderkomen voortgezet. Het CNME is verhuisd
naar de Capucijnenstraat.
WENNEN AAN SCOOTERVRIJE BRUG

De Servaasbrug, de Oeverwal en het Cörversplein worden
scootervrij. De maatregel is een gevolg van de herinrichting van de Wyckse zijde van de brug. Auto’s worden
geweerd en de twintig parkeerplaatsen langs de Maas
worden opgeheven. Zo ontstaat er ruimte voor terrassen,
bomen en fietsenstallingen. Op de brug zelf zijn de scooters niet meer welkom. Het komt de verkeersveiligheid
op de drukke brug ten goede. Om iedereen aan de nieuwe
situatie te laten wennen staan verkeersregelaars klaar om
iedereen op de nieuwe borden te wijzen.
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Gezamenlijk optreden van de Maastrichtse band Mixed Harmony en
de Baskische Arrasate Musikal Big Band
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Opnieuw is Maastricht het decor voor filmopnames. Deze keer een aflevering
van de Duitse krimi Tatort in de wijk Wolder

VERZET TEGEN ONTHEFFING VOOR MUZIEKGIETERIJ

HOF STELT OPPENHEIMER IN HET GELIJK

Horeca Maastricht verzet zich tegen een nachtvergunning
voor de Muziekgieterij aan de Boschstraat. Namens enkele
nachtzaken heeft de horecabond bezwaar aangetekend.
Volgens de bond mag er in het Belvédèregebied geen
nachtzaak worden gerund. Bovendien vinden zij dat de
gieterij een oneerlijke concurrent is omdat het poppodium
subsidie krijgt van de gemeente. Burgemeester Onno Hoes
laste in 2013 een proefperiode in om te bekijken hoe het
nachtelijk uitgaansleven in de gieterij zou verlopen. De
gemeente is er tevreden over en verleent een ontheffing
voor een jaar. Het voornemen van de gemeente is om de
vergunning voor de poptempel met vijf jaar te verlengen.
De Maastrichtse kasteleins zijn faliekant tegen.

De cartoonist Ruben L. Oppenheimer mag advocaat Theo
Hiddema in zijn spotprenten als ‘louche’ typeren. Dat heeft
het Gerechtshof in Den Haag bepaald. Daarmee vernietigt
het Hof de uitspraak van de rechtbank in Maastricht. Die
sommeerde Oppenheimer tot een rectificatie. Het Hof
heeft met haar uitspraak de vrijheid van meningsuiting
zwaarder laten wegen dan Hiddema’s eer en goede naam.
De spotprenttekenaar is opgetogen. De affaire was voor
hem een principekwestie geworden. Hiddema op zijn
beurt reageert nogal laconiek. In het arrest leest hij dat
de cartoonist hem ‘louche’ mag noemen, maar ook dat
dit niet betekent, dat hij dat ook is. Hiddema: “Ik heb een
keurmerk van jewelste gekregen. Ik ben niet louche, aldus
het Hof. Dat kunnen weinig advocaten nazeggen. Deze ga
ik inlijsten”.

DICK NANNINGA (1949-2015)

Hij kwam uit Groningen en speelde acht jaar voor Roda JC
met in totaal 107 goals. Maar ook in Maastricht is hij een
graag geziene voetballer: Dick Nanninga. Hij voetbalt van
1983 tot 1986 bij MVV en komt er tot 26 doelpunten. Hij
werkt dan bij de Sphinx. Nanninga verwerft wereldfaam
tijdens het Wereldkampioenschap in 1978 in Argentinië.
Hij scoort door middel van zijn fameuze koptechniek in de
finale. Het onderstreept dat hij een gevierde, kopsterke spits
is, geroemd om zijn inzet. Tot het eind blijft hij zijn gevoel
voor humor houden - ook als zijn tweede, Poolse vrouw
komt te overlijden. Van medelijden moet hij niks weten.

MINDER KLACHTEN OVER GRAFFITI

Sinds 2010 daalt het aantal meldingen over graffiti en
illegale bestickering. Alleen het Boschstraatkwartier
laat een toename zien. De opvallende daling komt
volgens wethouder André Willems omdat van blinde
muren en elektrische huisjes, legale kunstwerken
zijn gemaakt. Dit succes wil de wethouder samen
met de Buurtplatforms bespreken. Hij wil bekijken of
er nog plekken in de buurten zijn die kunnen worden
beschilderd.
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Het elfde zomerconcert van André Rieu op het Vrijthof wordt traditioneel
afgerond met een vuurwerkspektakel

Moustaches en stalen ballen, onmiskenbare combi van het tweede
Jeu de boules event “Bamboerboules” in de Grote Looierstraat

FONS VAN WISSEN (1933-2015)

NIET HEEL MOOI MAAR WEL VER

Hij kwam niet uit Maastricht maar uit Margraten. Samen
met zijn vijf broers leert hij voetballen bij RKVVM. MVV
plukt hem al op jonge leeftijd weg. Hij wordt de motor,
de dynamo op het middenveld. De middenvelder is
onvermoeibaar. Hij haalt de bal op in zijn eigen defensie
en levert hem af in de voorste linie. Na zes jaar MVV
gaat hij spelen voor PSV in Eindhoven. Hij heeft dan al
zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal. Hij zal
later veertien keer de aanvoerdersband dragen. Voor een
dorpsjongen zonder kapsones is dat een unieke prestatie.
Bij PSV beleeft hij zijn grootste successen met als hoogtepunt
het eerste kampioenschap van de club in 1963. Van Wissen
wordt 82 jaar.

Eva Nagelkerke springt ver: 5,76 meter. Het is haar
persoonlijk record. De zestienjarige is Nederlands kampioen
bij de junioren meisjes B. Ze is in diverse opzichten een
autodidact. Ze leerde zichzelf pianospelen en verspringen.
Aan haar springtechniek kan nog veel worden geschaafd.
Dat erkent ze zelf ook. Ze is lid van Atletiek Maastricht en
heeft in Joachim Schwarzmüller een echte trainer. Tijdens
het Nederlands kampioenschap sprong ze 5,76 meter
en zonder het te weten bleek ze ruim boven de limiet te
zitten voor het EYOF. Ze mag dus deelnemen aan het
Europees Jeugd Olympisch Festival in Tbilisi in Georgië.
Het wordt haar eerste grote internationale wedstrijd en ze
eindigt er als elfde met een sprong van 5,35 meter.

TIENDUIZEND BIDONS VOOR SCHOLIEREN

De stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht gaat
samen met MVV tienduizend bidons uitdelen aan alle
basisschoolkinderen en aan kinderen die meedoen aan het
COACH-programma (Centre for Overweight Adolescent
en Children’s Health Care) van het UMC. De actie moet
de kinderen aansporen meer kraanwater te drinken en
suikerhoudende dranken vaker te laten staan.
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Een overzicht van veranderingen in Maastricht gedurende de afgelopen zestig jaar

Opening van de tentoonstelling “MIELJAAR ! Maastricht 1955 – 2015
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Presentatie van het nieuwe voetbalteam van MVV

Aandacht voor het probleem van krimp en
bezuinigingen in het onderwijs tijdens het
afscheid van meester Thomas, OBS Binnenstad

WAT WAS ER NOG MEER....
EERSTE WEDSTRIJD VAN MVV
OP KUNSTGRAS

Us MVV’ke speelt haar eerste wedstrijd
op het nieuwe kunstgrasveld. In een
oefenwedstrijd tegen Eindhoven
neemt de trots van Maastricht het
veld officieel in gebruik. Het is een
historisch moment. Bert Kersten, de
nieuwe MVV-voorzitter, verricht de
aftrap. Het duel gaat met 1-2 verloren.
Voor aanvang van de wedstrijd wordt
ter herdenking van Dick Nanninga
een minuut stilte in acht genomen.
De spelers dragen rouwbanden.
KLEINSTE CAFÉ FAILLIET

Het kleinste café van de stad en
wellicht van Nederland is failliet. De
Moriaan in de Stokstraat heeft een
schuld van ongeveer 75.000 euro aan
naar schatting dertig schuldeisers. De
curator meldt dat geïnteresseerden die
een doorstart willen maken, bij hem
terecht kunnen. Ze moeten dan wel
de activa en de huurovereenkomst

overnemen in overleg met de verhuurder van het pand (Heineken) en
de rechter-commissaris.
JEAN EN ANNIE RASSIN
ZEVENTIG JAAR GETROUWD

Jean en Annie Rassin uit Malberg
presteren het ongelooflijke. Ze zijn
zeventig jaar met elkaar getrouwd.
Het krasse stel, Jean is 95 en Annie 91
jaar, leeft al 25.000 dagen met elkaar
in voor- en tegenspoed. Hun dochter
Miep en zoon Marcel zorgen voor een
feestje. De nieuwbakken burgemeester Annemarie Penn komt het paar
hoogst persoonlijk feliciteren.
WARMSTE JULIDAG SINDS 1901

Donderdag 2 juli gaat de boeken
in als de warmste julidag sinds het
begin van de weermetingen in 1901.
Het is die dag 37,3 graden Celsius. De
nacht ervoor komt de temperatuur niet
onder de 24,1 graden, ook al een record.

SPHINX WEG

De Sphinx-fabrieken zijn allang
dicht. Alleen het verkoopkantoor
herinnert nog aan de fameuze fabriek
van weleer. De nieuwe eigenaar,
het Zwitserse Geberit, haalt nu ook
het laatste restant weg. Het kantoor
verhuist naar Nieuwegein. Na 181 jaar
komt daarmee een definitief einde aan
de keramische industrie in de stad.
Ooit werkten er bij Sphinx (opgericht
in 1834) vierduizend mensen.
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Muziekfeest op de Kesselskade en Maaspromenade ter ere van het 50-jarig artiestenjubileum van Frans Theunisz

“Maastricht en Pause”. Winnaars zijn Erik Jans en Jurrien Grabijn in de rol van de Quin Twin, twee terracotta standbeelden
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JAARBOEK MAASTRICHT 2014-2015

Feesteling Laurent Majeur in de bloemen gezet door MVV-preses Paul Rinkens

ARIE’S CONFETTI door Arie Voorzee
Dit boek geeft een overzicht van (bijna) alles wat zich het
laatste jaar in onze stad heeft afgespeeld. Maar er speelden
zich meer dingen af. Langs de lijn of in de marge van
een belangrijke gebeurtenis is altijd iets interessants te
noteren. Jaren geleden ben ik in de stadskrant De Ster
gestart met de rubriek Arie’s Confetti. Toen op de voorpagina geïntroduceerd als: ‘Een verzameling weetjes,
pseudo-roddels en boude beweringen, verzameld en
opgetekend door Arie Voorzee. Spannend leesvoer van
een relaxte society-kenner. Wekelijks warm opgediend
en koud afgeserveerd.’ Wat daarvan in de loop der jaren
terecht is gekomen heeft u wekelijks kunnen lezen.
Of ik op mijn wekelijkse Confetti nooit commentaar
heb gekregen? Natuurlijk wel, en niet van de minsten.
BM’ers of die daarvoor willen doorgaan, gemeenteraadsleden, wethouders en andere in mijn rubriek genoemde
hotemetoten met té lange tenen schreven ingezonden
brieven, belden met de hoofdredactie of zelfs de directie,
of spraken mij daarop aan. Mensen die geilen op publiciteit
en altijd op de eerste rij staan om gezien te worden, staken
een vinger op. Arie’s Confetti bestaat uit een aantal losse
items en in die stijl wil ik deze pagina’s ook vullen.
Ik volg uiteraard de maanden in dit jaarboek en begin
met de Confetti aflevering van 8 augustus 2014 en ga
naadloos door tot 30 juli 2015.

+++ Verleden jaar tijdens de presentatie van het Jaarboek
2012-2013 waren er al stemmen die pleitten voor alleen een
digitale versie. Wethouder John Aarts, die het eerste
exemplaar in ontvangst nam, was het hier niet mee eens
en opteerde voor een papieren versie want: “Je trouwt toch
ook niet met een foto van je vrouw!” +++ Oud-wethouder
Jacques Costongs heeft bij zijn afscheid in de hal van het
stadhuis een portret van ‘Sint Jacques, heilege vaan de
woenwagele’ gekregen van de directie van VIA2018. De
heren Huub Smeets en Guido Wevers hadden flink
gespaard om dit schilderij van Pallieter Hutschemakers
als cadeau voor de wethouder aan te schaffen. Het schilderij
maakte deel uit van de carnavalsversiering in café de
Pieter waarvoor een groot aantal Maastrichtse (schijn)
heiligen model heeft gestaan. Het portret van Gerd Leers
werd op de veiling aangekocht door Benno Ummels.
Veilingmeester Victor Lemaire denkt dat Benno Ummels
en Angelique Noortman een vrij complete verzameling
van Maastrichtse (schijn)heiligen in hun bezit hebben.
+++ Ik heb gehoord dat men Jan Hoen wil voordragen om
op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen. Jan krijgt
dus een soort Michelinster voor erfgoed. De aanvragers
moeten laten weten in wat voor staat van onderhoud het
werelderfgoed verkeert en wat zijn omgeving heeft
gedaan om die bijzondere waarde te behouden. Maar dat
zit bij Jan wel snor. +++ Wethouder John Aarts gaat
volgens eigen zeggen nooit op vakantie. Hij vindt het
prachtig om op het stadhuis te passen. Hij stuurt dan de
normaal ingehuurde bewaking naar huis. Hij blijft er ook
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Ferry Schiffeleers voor een van de acht panelen van zijn Panorama Maastricht

Corinne Hegeman na afloop van Buitenhof

wel eens slapen en de burgemeestersketting heeft hij
onder zijn hoofdkussen liggen. Dus binnen handbereik.
+++ Laurent Mayeur (67) is sinds 1963 onafgebroken
verbonden aan MVV. “In al die 51 jaar heb ik geen tien
thuiswedstrijden gemist. Alleen bij de allereerste wedstrijd ben ik fout geweest. Ik was toen fan van Fortuna ‘54
en bezocht de wedstrijd MVV-Fortuna in de Boschpoort.
MVV won met 1-0 dankzij een doelpunt van Jo Toennaer.
Daarna ben ik maar snel MVV-fan geworden en gebleven.
Laurent Mayeur ontving in 2013 de gouden KNVB speld
uit handen van Michael van Praag. Voor zijn 51 jaar
onaflatende inzet voor MVV werd hij recentelijk gehuldigd
door het bestuur. Voorzitter Paul Rinkens onderscheidde
hem met de gouden speld mét briljant tijdens een feestelijke
jubilarissenhuldiging op Château Neercanne. +++ Het
begon met een column over Big Benny van Benoit Wesly
in dagblad de Limburger. Deze vroeg zich af hoe groot
Benny’s ego is als deze een harmoniezaal meent te moeten
verruilen voor Ahoy. Benny en Rob kwam het stoom uit de
oren. Want Rob is Rob Knubben, directeur van Marlstone
Events & Entertainment, die het grote Ahoy optreden van
deze zingende kolos verzorgt. Want zaterdag 13 september
2014 geeft Big Benny een jubileumconcert in Ahoy, omdat
hij dit jaar als carnavalsartiest 35 jaar op het podium staat.
Een ingezonden brief van Rob Knubben als reactie in De
Limburger was te verwachten. En het was ook te verwachten
dat dit over en weer verhaal nog wel een tijdje zou doorgaan.
Totdat Beppie Kraft, de moeder van Rob, Benoit Wesly
op het Preuvenemint zag rondlopen. Wesly werd aan zijn

jasje getrokken en voor Rob’s neus afgeleverd. Zij keken
elkaar eens in de ogen, praatten even met elkaar en zagen
in dat verdere boosheid geen zin had. Maar Beppie kon
het niet nalaten om Benoit Wesly te nomineren voor de Ice
Bucket Challenge. En Wesly kon dus niet anders doen
dan deze nominatie te aanvaarden. +++ Ferry Schiffeleers
(69) mag gewoon een creatieve duizendpoot genoemd
worden. Hij maakte decors voor veel theaterproducties .
De maquette van Romeins Maastricht van 2.5x2.5 meter is
van zijn hand. Maar zijn magnum opus is toch wel Panorama
Maastricht. Een 12.80 meter breed en uit 8 panelen van
1x1.6 meter bestaand, in olieverf geschilderd Maastricht,
gezien vanaf de Sint Pietersberg. Met alle 24 kerken. “Een
héél jaar was ik dagelijks aan het schilderen. En toen het
klaar was had ik mezelf opgezadeld met een schilderij van
bijna 13 m2. Maar het in 2000 met veel bombarie geopende
Centre Céramique trok geen publiek. De toenmalige
wethouder Jean Jacobs sliep slecht. Maar de wethouder
kreeg weet van mijn Panorama Maastricht en vroeg mij het
schilderij in het gebouw op te stellen. Met wat publiciteit
kwamen er in korte tijd toch 23.000 bezoekers naar het
Centre Céramique”. +++ De uitvaartdienst van Truus
Willems in de Sint Theresiakerk was sober en indrukwekkend. Pastoor van den Berg begon zijn preek met: “Een
dijk van een stem. Een dijk van een vrouw. Grote, altijd
sprekende ogen; de onbeslagen spiegels van een vrolijk
hart. Een open gezicht met royale trekken. Het ideale
bühne gezicht.” Even later in de preek: “Je was meer dan
een subliem theaterdier, je was een mens met een groot en
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Angenies Brandenburg is de hoofdredactrice van het nieuwe glossy
magazine ‘Slevrouwe’

Sukhwan Cho Adriaanse tijdens de presentatie van zijn Graduation
Collection in Amsterdam

royaal kloppend hart, waarin plaats was voor velen.” En
over Mao: We nemen onze denkbeeldige chapeau af voor
Raymond die er 24 uur per etmaal voor jou was, ondanks
zijn eigen aangevochten gezondheid. Jullie hebben
beiden je wederzijdse jawoord op superbe wijze gestand
gedaan. ” De pastoor nogmaals over Truus: “Je hebt je
laatste levensfase zelf samengevat in dat ene zinnetje
“Veer höbbe toch get achtergelaote. Een standbeeld hoeft
voor jou niet. Dat is toch mer e dink boetege de hun hun
territorium aofbakene.” De dochters Maddy en Myriam
vertelden over hoe zij omging met haar ziekte. “Iech in mien
leve al zoe vaöl pruke opgehad, dees lèste kin dao ouch nog
wel bij.” Emotioneel en indrukwekkend was de vijftig
meter van altaar naar de buitendeur. Een gebroken Mao
duwde zijn Truus richting zonlicht en de vier kleinkinderen
Aimée, Fabiënne, Ankie en Tim flankeerden de kist.
Schoonzoon Jean Lambrix speelde vanaf het oksaal op
zijn trompet het Mestreechs Volksleed. Een overvolle kerk
zong het lied luid mee en een minutenlang applaus
volgde. Sjevraoje! Truus, namens héél Maastricht: Merci!
+++ Op 25 juli heeft De Ster op de voorpagina bericht over
nog een Maastrichtenaar die met zijn vrouw en zoon
tijdens de vliegramp met de MH17 is omgekomen. Het is
de in Maastricht geboren en getogen Theo Kamsma. Hij
is na zijn universitaire studie in Amsterdam blijven
wonen, is getrouwd met de Amsterdamse Karin Bras en
adopteerden negen jaar geleden uit China hun zoon Guo.
Broer Eric uit Hollandsche Rading onder Hilversum
mailde mij het volgende bericht: “Op het ogenblik zijn

Theo en Karin geïdentificeerd. Guo nog steeds niet. We
hebben wel al een uitvaart gepland, op 13 september, en
hopen dat alle drie dan begraven kunnen worden.” +++
Duizenden hebben op het podium van het Preuvenemint
gezien dat Beppie Kraft de Ice Bucket Challenge heeft
ondergaan. Beppie Kraft heeft die avond op haar beurt
Benoit Wesly genomineerd en die heeft dat geaccepteerd.
Héél het Vrijthof heeft dat gehoord. En toen kwam de
vraag: Doet ie het of doet ie het Niet? Maar Wesly heeft bij
nader inzien toch geen zin in een emmer ijsblokjes en
mailt mij het volgende: “Uiteraard zal ik mijn financiële
steentje bijdragen, maar ben echter niet voornemens mee
te doen aan deze goedbedoelde Ice Bucket Challenge.”
+++ Ik mocht de live-uitzending van het programma
Buitenhof op NPO1 meemaken en kreeg een prominente
plaats toegewezen. Tijdens de uitzending moest ik zelfs
twee maal van stoel ruilen met de presentator. Presentator
van de dag was Pieter Jan Hagens en de eindredactrice
Corinne Hegeman. Deze laatste is geboren en getogen in
Scharn. Ze heeft in haar Maastrichtse periode nooit
Maastrichts gesproken. Ze is al vroeg naar Amsterdam
verhuisd en trouwde daar met René Stevens die in die
stad rechten studeerde en daar nu een praktijk heeft.
Corinne is na haar studie Nederlands in Amsterdam op de
redactie van de NOS gaan werken en werkte ook een tijd
voor het radioprogramma In de Rooie Haan. Bij het
wekelijks discussieprogramma Buitenhof is ze nu voor
het negende jaar eindredactrice. +++ In Amsterdam trof ik
nog een bekende Maastrichtenaar. Jochum ten Haaf
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Afrikaanse Zwarte Pieten, zoals ze zichzelf met een glimlach noemden,
wilden met onze Gekleurde Pieten op de foto

‘Jezus’ Abbie Chalgoum en regisseur Cees Rullens

speelt in de productie War Horse in theater Carré de rol
van Friedrich Müller. Onze stadgenoot kreeg zo’n jaar of
twaalf geleden bekendheid door zijn rol als Vincent van
Gogh in de Britse theaterproductie Vincent in Brixton.
Hij hoefde zijn haar in ieder geval niet rood te verven.
Tijdens zijn opleiding aan onze Toneelacademie kwam de
roeje vaak ‘uitrusten’ in café Tribunal. +++ Angenies
Brandenburg (1945) is de hoofdredactrice van het nieuwe
glossy magazine ‘Slevrouwe’. Dit luxe en rijk geïllustreerd
magazine is genoemd naar en gewijd aan de Maastrichtse
Onze Lieve Vrouwebasiliek. Pastoor Alphons Kurris en
Daniëlle Dessart zijn de initiatiefnemers. Angenies
Brandenburg is een geboren en getogen Maastrichtse die
meer dan 27 jaar is weggeweest. Na haar studie Nederlandse
Taal en Letteren in Utrecht is zij in die regio gebleven en
heeft ook heel wat van de wereld gezien. Als columnist en
recensent schreef zij voor Vrij Nederland en De Linie. Zij
werkte voor Ministeries en gaf les in Jakarta, Melbourne
en Londen. In 1990 kwam zij terug naar Maastricht. Met
Angenies Brandenburg aan het hoofd van de redactietafel
van Slevrouwe hoeft niemand zich zorg te maken over de
kwaliteit van het magazine. +++ Zoals je in zuidelijke
landen voor veel restaurants wordt aangesproken en
uitgenodigd om het lokaal van binnen te gaan bekijken zo
word je in onze binnenstad op een viertal plekken met een
geurig zeepje, reukje of smeerseltje de winkel ingelokt.
Dan word je door verbaal goed getrainde jongedames en
-heren onder handen genomen en word je wijs gemaakt
dat hun product goed is tegen psoriasis, eelt en jubeltenen.

Negen van de tien naar binnen gelokte personen gaan met
een pakketje naar buiten. +++ Sukhwan Cho Adriaanse
(28) was verbaasd toen hij het toonaangevende modeblad
Vogue Italia inzag. Want een aantal van zijn ontwerpen,
uit de tijd dat hij in New York stage liep, stond in dat blad
afgebeeld. In een extra bijlage worden zo’n 70 net afgestudeerde talentvolle designers uit de hele wereld gepresenteerd.
Hij vertelde mij in vloeiend Maastrichts: “En iech stoon
dao es Sjeng toch mer sjoen tösse.” Want Sukhwan Cho
Adriaanse vindt zich een echte Sjeng, (bijna) geboren en
getogen in Maastricht. Hij was zes weken oud toen hij
werd geadopteerd door Hans Adriaanse en Veronica
Dirksen. Hij komt uit een dorpje bij Seoul in Zuid-Korea.
Na zijn middelbare school verkaste hij naar Amsterdam en
ging voor vier jaar Fashion & Design studeren. Sukhwan:
“In New York heb ik stage gelopen bij de beroemde
Alexander Wang. Mijn grootste droom is terug te gaan
naar New York, bij een groot designbedrijf te gaan werken
en nog eens terug te komen met een groot eigen label
‘Chu’.” +++ Onderwijzers uit landen in Oostelijk Afrika
zoals Berundi, Kenia, Malawi en Zambia waren een
paar dagen in onze stad. Ze studeren een aantal weken aan
de Wageningen University en wilden graag een paar
dagen naar Maastricht. Op een zomerse zondag nam
VVV-gids Tanja Olivers ze op sleeptouw. Tanja Olivers:
“Ik kreeg tijdens de rondleiding vragen over het verdrag
van Maastricht en waar dat getekend was. Interessant
toch! Ze zijn heel katholiek opgevoed en dat voelden ze
ook hier in onze stad. Ik ben met de groep naar de Onze
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Statiefoto met Prins Odin 1 en gasten uit Amsterdam

Lieve Vrouw Basiliek geweest en ze waren enorm onder
de indruk. Ook de Sint Servaas Basiliek kwam uitvoerig
aan de orde. Het graf van een Heilige hier in deze stad?
Ongelofelijk!” Ze hadden een gezellige en leerrijke
middag en Tanja amuseerde zich ook. “Het zijn bijzondere
en intelligente mensen die veel vragen stelden. En André
Rieu kenden ze ook!” Op het Vrijthof kwamen ze oog in
oog te staan met een viertal voormalige Zwarte Pieten die
ludiek geel, groen, blauw en rood waren geschminkt.
Kindervriend Sinterklaas in een of andere vorm is hun
bekend. Maar Zwarte Piet had enige uitleg nodig. Ze
luisterden aandachtig naar mijn verhaal en het boycotten
van Zwarte Piet. Maar dat er in ons land mensen zijn die
Zwarte Piet willen omkleuren ging hen te ver. De Afrikaanse
Zwarte Pieten, zoals ze zichzelf met een glimlach noemden,
wilden met onze Gekleurde Pieten op de foto. Tanja
Olivers stond dat lachend gade te slaan en vertelde met
trots: “Maastricht hebben ze in hun hart gesloten.” +++
John Lahaye en Frank Smits worden herdacht tijdens
het komende Wiecker Tribbenaol. Rob Christiaens stond
ook op het podium van de 2013 editie als markante dirigent
van het Gelegenheidskoor. Hij overleed plotseling begin
dit jaar. +++ Guill van Lijf werd door de gemeente
Maastricht onderscheiden met een heuse Trichter. De
Trichter is een penning die wordt toegekend aan personen
of groepen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor
onze stad. Guill van Lijf coördineerde sinds 1974 de
bezoeken van Amerikaanse veteranen van de 30e Infanterie
Divisie Old Hickory aan Maastricht en sinds 1994 is hij

Ben Kamsma in zijn Paradiso

voorzitter van het Old Hickory Fonds. En omdat hij
afscheid nam, kwam burgemeester Hoes hem verrassen.
Maar een hele grote verrassing was dat niet want Guill van Lijf
bezat al een Trichter. In 1998 uitgereikt door burgemeester
Philip Houben ter gelegenheid van zijn afscheid als
directeur van de VVV. Maar Guill van Lijf zit er niet mee
en vertelt lachend: “Het voelt alsof iemand voor de tweede
maal de Militaire Willems-Orde krijgt.” +++ Historicus
Dirk Jansen en archeoloog Wim Dijkman kwamen met
een schokkende mededeling. D’Artagnan ligt hoogstwaarschijnlijk begraven in of bij de kerk van Wolder. “We
weten dat de hofhouding van Lodewijk XIV, waaronder de
musketiers d’Artagnan met hun kapitein-luitenant De
Batz de Castelmore oftewel d’Artagnan, hun tenten
naast de kerk van Wolder hadden opgeslagen. Ter hoogte
van de Greune Zaol was het kampement van de Musketiers
en ter hoogte van de Blauwe Zaol logeerde de Koning.
Toen d’Artagnan op 25 juni 1673, na een ontbijt in het
tegenwoordige kasteeltje van André Rieu, tijdens de
belegering het loodje legde, bleek de kerk in Wolder de
enige katholieke kerk met kerkhof buiten die omwalling
die beschikbaar bleek. Want de stad was toen nog niet
ingenomen. D’Artagnan is in ieder geval niét getransporteerd
naar Frankrijk.” Dus het graf van d’Artagnan blijft een
mysterie. Mocht er onder de kerk onderzoek worden
gedaan en een bot te voorschijn komen, dan kan DNA
uitsluitsel brengen. Volgens Wim Dijkman leven er in
Frankrijk nog afstammelingen van zijn moeders kant en
volgens Dirk Jansen kunnen nazaten van een onwettige
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Historicus Dirk Jansen en archeoloog Wim Dijkman staan misschien
wel voet op voet met d’Artagnan bij de kerk in Wolder

Victor Lebesque. Een gepensioneerde Maastrichtenaar die aan de
Amstel woont

zoon van d’Artagnan ook helpen het mysterie op te lossen.
+++ De sociëteit Cercle L’Union aan het Vrijhof had
boven de deur van de entree een glasplaat met daarop in
sierlijke gouden letters geschreven ‘Cercle L’Union’. Een
gepeperde aanslag van zo’n 900 euro viel op de deurmat.
“Dan maar die glasplaat verwijderen”, dacht het bestuur.
Maar dat mocht niet van de gemeente want het gebouw is
een monument. Na wat gekissebis met de ambtenarij
mocht het toch weggehaald worden en de glasplaat met
Cercle L’Union kreeg een mooie plek in de bestuurskamer.
“We zullen nu boven de deur een venster van dubbel glas
plaatsen”, was hun voorstel. Maar dat mocht ook niet van
de ambtenaren, terwijl het hele gebouw nota bene is
voorzien van dubbele glasramen. Dan maar een enkeltje
van kleurloos glas. Dát mocht wel, maar het sjieke van
zo’n monumentale entree is er niet meer. Echt jammer!
+++ Joep Bertrams (68) is een politiek tekenaar van
uitzonderlijke klasse. Hij ontving heel wat prijzen voor
zijn spotprenten. Hij is geboren in Roermond, maar
woont en werkt in Amsterdam. Hij werkt voor het dagblad
Het Parool, de televisierubriek NOVA en dagblad De
Limburger. Afgelopen week was hij aanwezig bij de
opening van een tentoonstelling over zijn werk en die van
zijn beroemde voorganger Louis Raemaekers in Roermond.
Er was nog een relletje toen een drietal spotprenten met
Van Rey als onderwerp er plots niet meer hingen. Op
eigen houtje geweerd door interim-directeur Hans van
de Mortel van het Cuypershuis. Die deed het achteraf
zo’n beetje in zijn broek. De cultuurwethouder van

Roermond greep hoogstpersoonlijk in en ze hangen er
weer. Zelfs Van Rey kwam kijken. Hij vond het allemaal
prachtig, complimenteerde Joep Bertrams en kreeg zelfs
een tekening van hem. Afgelopen week sprak ik Joep
Bertrams in Maastricht. Hij vertelde dat stadskrant De
Ster zelfs in Amsterdam bekend is geworden, doordat
Ruben L. Oppenheimer en Theo Hiddema ruzie kregen
over een spotprent waarin de tekst ‘louche’ voorkomt. Joep
Bertrams: “Politici vinden het geweldig als ze getekend
worden. Hoe je het ook doet. Erger nog: Als je ze niet
tekent zijn ze ontevreden. Ze bellen nog nèt niet!” +++
Afgelopen week sprak ik met Abbie Chalgoum en Cees
Rullens. Tijdens de komende Passiespelen in Tegelen
speelt eerstgenoemde de rol van Jezus en de andere is de
regisseur van het spektakel. Jezus wordt gespeeld door de
Venlose Marokkaan Abbie Chalgoum. En dat vonden onze
stadgenoten Benoit Wesly en Jan Hoen niet goed. “Jezus
moet gespeeld worden door een katholiek. Dat lijkt ons
logisch toch?”, riepen ze in koor. “Zo’n jongen is een
risico voor die rol”, voegde Wesly daar aan toe. Want
Abbie Chalgoum zou als economieleraar zijn leerlingen
hebben opgeroepen om Israëlische producten niet te
kopen en zich negatief hebben uitgelaten over joden en
Israël. Maar Abbie Chalgoum zegt dat dit grote onzin is.
“Eerst modder gooien en dan vragen hoe schoon je bent.”
Jood Benoit Wesly en katholiek Jan Hoen zeggen te
spreken namens de ‘Resonansgroep’, een grote groep
Limburgse joden én katholieken. Jan Hoen wil van de
Stichting Passiespelen een niet-antisemietverklaring van
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Pastoor Kurris krijgt een nieuwe
Slevrouwe
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Politiek tekenaar Joep Bertrams

een niet-praktiserend islamitische Marokkaan die in de
huid van de christelijke Jezus moet kruipen. Regisseur
Cees Rullens had over die twee ook een mening. “Ze
hebben humor, toch?” Hij kende ze nog uit de tijd dat hij
aan de Toneelacademie studeerde. +++ M7 Loge is een
vereniging van zo’n 70 in Maastricht geboren en getogen
mannen en vrouwen die in Amsterdam wonen en werken.
Frequente bijeenkomsten en een jaarlijks Tripke Mestreech
zijn vaste items. Verleden jaar zijn onze oud stadsprinsen
Norbert Frijns en Richard Jongen naar Amsterdam
getogen en hebben de leden op één van hun bijeenkomsten
bijgepraat over De Tempeleers. De Maastrichtse Amsterdammers Pascal Muijtjens en Mathieu Loyen hebben
toen afgesproken om met een vijftal échte Amsterdammers
met hun partner de Gala Sponsoravond op Château
Neercanne te bezoeken. En die tien wonen allemaal aan
de Keizersgracht en zijn klanten van café ‘t Smalle aan de
Egelantiersgracht. Dus boekten zij een paar dagen Maastricht,
logeerden in Derlon en kochten kaarten voor de Gala
Sponsoravond. Ik sprak een dag later met ‘aajd prizzedent’
van de M7 Loge Pascal Muijtjens en vroeg naar zijn
ervaringen. “Een waanzinnig feest”, waren zijn eerste
wankele woorden. “En die Amsterdammers wisten niet
wat zij meemaakten. Overal op het Château waren optredens,
buffetten en goed gesoigneerde mensen. Eén van die
Amsterdammers was acteur Cees Boot, de man die in de
nieuwste Brand bier commercial ‘de eerste slok’ ongeduldig
voor de vriezer staat te wachten totdat hij zijn eerste flesje
kan openen.” +++ Sinds Jan Hoen als chef van de pennen- en

De burgemeester van Munsterbilzen
wilde het tramdossier komen inzien

De Roeje Pierre even terug in
eigen stad

schrijfwarenafdeling bij V&D is vertrokken en koos voor een
carrière als politicus, gaat het met dat bedrijf bergafwaarts.
+++ De burgemeester van Munsterbilzen mét sjerp in
Belgische driekleur was met karnaval hoogstpersoonlijk
naar Maastricht gekomen om zich te laten informeren hoe
dat nu zit met die tram Maastricht-Hasselt. “Dat gezever
moet nu maar eens afgelopen zijn.” Maar die burgemeester
leek verdacht veel op Armand Cremers, onze
oud-wethouder, voormalig burgemeester van Beek en
waarnemend in Meerssen. Hij speelde zijn rol met verve
maar hij had pech; de verantwoordelijken waren niet op
het stadhuis. Hij is van plan om met halfvasten een
nieuwe poging te doen. +++ Een perfecte imitatie van de
Roeje Pierre kwam ik in de Stokstraat tegen. Pieter
Lodewijk Joseph Geijsen, geboren in 1929 en gestorven
rond 1990, was kunstschilder, schrijver, dichter en levensgenieter van beroep. Maar zijn lever heeft internationaal
indruk gemaakt, want de Roeje Pierre zette met de
houdbaarheidsdatum van dat orgaan de medische wetenschap voor schut. En die fijne gele vlekken op zijn wit pak
zijn ontstaan door een verkeerde windrichting. +++
Jan-Willem Bertens is een flamboyant diplomaat en
Europarlementariër maar vooral MVV-supporter. Hij is lid
van D66 en was lijsttrekker bij de Europese Parlementsverkiezingen in 1989 en 1994. Voor de Provinciale Statenverkiezingen stond hij op nummer 40, lijstduwer dus. “Maar
ik heb nog nooit een verkiezingsaffiche opgehangen.
Daarom schrok ik toen ik ‘s avonds thuiskwam en zag dat
ik het affiche ondersteboven achter mijn voorruit had
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Theo Bovens aan het werk zoals vroeger fotograaf Jean Prick

geplakt. Maar het viel wel op, het was een blikvanger.
Maar dat er dan nèt een Ster-reporter moet langskomen,
houd ik op toeval.” +++ De Amsterdamse Maastrichtenaar
Mathieu Loyen (71) groeide op aan de Bieslanderweg. Het
Stedelijk Lyceum was de springplank om in Tilburg te
gaan studeren maar vrienden haalden hem over om naar
Amsterdam te komen. Mathieu Loyen: “Ik ben econoom,
maar ICT automatisering heeft mijn grote interesse.
Doordat ik in die tijd bezig was met techniek en marketing
kreeg ik een uitnodiging om naar Rome te komen. Het
was 1989. Michael Dell was mij op het spoor gekomen en
wilde een onderhoud. Ik zie hem daar nog de trap in het
hotel afdalen. Een klein dik mannetje van 24 jaar met een
veel te grote bril. In Amerika was hij een fenomeen.” Die
Michael Dell kocht oude PC’s op die hij modificeerde,
waardoor ze veel sneller gingen werken. Plots waren alle
campussen in héél Amerika geïnteresseerd in Dell. Mathieu
Loyen: “Hij vroeg mij om zijn producten in de Benelux te
gaan verkopen. Dat was voor hem een gouden greep en
voor mij een unieke kans. Tien jaar later hadden we een
omzet van meer dan 500 miljoen gulden.” In 1999 verkocht
Loyen zijn zaak en werd Informal Investor. Dat zijn
investeerders die eigen vermogen investeren in andere
bedrijven. “In mijn Dell-tijd sloten we de dag meestel af
met een pilsje in café ‘t Smalle bij mij om de hoek en
midden in de Jordaan. Een bruin café zónder muziek.
Toen ik hoorde dat de eigenaar ging stoppen heb ik de
zaak gekocht. Hier komen al mijn vrienden en heel veel
Maastrichtenaren die in Amsterdam wonen. Op Koningsdag,
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Han Berghs, winnaar ereprijs
‘Le Muguet de Maestricht 2015’

maandag 27 april, zal de hoek van de Egelantiersgracht
en Prinsengracht gevuld zijn met Sjengen. We bouwen
dan een podium voor de deur van ‘t Smalle en er zijn
optredens van o.a. Gino Fey en Norbert Frijns. Gino Fey
komt nu voor het tiende jaar en is in de Jordaan ontzettend
geliefd! +++ De Amsterdamse Maastrichtenaar Ben
Kamsma (50) groeide op in de Andoornstraat in de wijk
Mariaberg. Na zijn Stedelijk Lyceum ging hij studeren
aan de Universiteit van Amsterdam. “Maar ik was altijd
met muziek bezig en heb daar uiteindelijk mijn werk van
gemaakt. Op dit moment ben ik programmeur van
poptempel Paradiso in Amsterdam. In mijn studententijd
organiseerde ik muzieknachten in kraakpanden met
allemaal jongens uit Maastricht als deejees achter de
draaitafels en als technici aan de knoppen. Concerten
organiseren was en is mijn leven. In 1992 ging ik met een
idee naar de directie van Paradiso. Het was voor een
popfestival dat ik London Calling had genoemd. Ik wilde
de beste groepen uit Engeland in Paradiso laten optreden.
Het werd een succes! Komend weekend voor het 24e jaar!
+++ Mart en Carla hebben een klein winkeltje van
Koloniale Waren in Achter de Molens. Ze kregen bezoek
van een ambtenaar die hen verzocht een bord voor de
winkel te verwijderen. “Maar dat bord staat er al 37 jaar”,
zei Mart. “Maar dat bord moet nú weg”, zei de ambtenaar
met stemverheffing, “want u heeft géén vergunning. Ik
kom morgen weer kijken en als hij er dan nog staat krijgt
u een dwangsom of boete. U moet voor zo’n bord een
vergunning aanvragen.” Mart weer: “Dus ik betaal al 37
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jaar belasting voor iets waar ik geen vergunning voor
nodig had.” Ambtenaar: “Er is een nieuwe afdeling
opgericht die borden zonder vergunning gaat opsporen.”
Mart nog een keer: “Dus de gemeente heeft 37 jaar belasting
geïnd voor iets waar ik geen vergunning voor nodig had.
Mag ik die dan terugkrijgen?” Daar had zelfs meneer de
ambtenaar geen antwoord op. Over werkverschaffing
gesproken! +++ De Alliance Française Maestricht
organiseerde op 1 mei een kleinschalig festival ‘Le Jour du
Muguet’ op het pleintje voor het Kruisherenhotel. Het
is in Frankrijk een eeuwenoud gebruik om op de eerste
dag in mei aan iemand waarvan je houdt een Lelietje van
Dalen (un muguet) te geven. Het feestje ging ‘s avonds
verder in Boekhandel Dominicanen. Wethouder Mieke
Damsma opende daar een tentoonstelling. Daarna
volgden de wijntjes gelardeerd met Franse muziek en
zang. Camille Oostwegel, Consul Honoraire de France à
Maestricht, reikte ‘Le Muguet de Maestricht 2015’ uit. Een
jaarlijkse ereprijs voor verdiensten van een persoon voor
het verstevigen van het Franse imago van Maastricht.
Docent, musicus, schrijver, coach en oud président van de
Alliance Française Maestricht Han Berghs mocht de prijs
in de vorm van een beeldje in ontvangst nemen. +++ Café
Par Hasard aan de Ceintuurbaan in Amsterdam is een
restaurant met daarnaast een zaak met nadruk op frites
met de naam Friterie Par Hasard. Een bourgondische
friterie middenin de Pijp. Xander Hasaart is opgegroeid
tussen de frites, want hij is geboren en getogen in Maastricht.
Het restaurant serveert niet alleen friet met Limburgs

zoervleis maar ook lomelebusstök (longhaas/onglet) en
poussin. En om je helemaal in Limburg te wanen kun je
alles wegspoelen met een Brand biertje. Arno Meijs is de
architect van het geheel en Guy Olivier zorgde voor
kunst. En de naam Par Hasard is geen schrijffout omdat
hij Hasaart heet, maar het betekent gewoon ‘per toeval’.
+++ Het vast slotonderdeel van de Servaasprocessie is het
samenzijn op het pleintje voor de Slevrouwebasiliek.
Bisschop Wiertz, pastoor-deken Hanneman, pastoor
Kurris, gouverneur Theo Bovens, burgemeester
Onno Hoes, alle wethouders, enige honorair consuls
en een delegatie hoge militairen. Ze stonden er allemaal
glimmend op. Wieker Fanfare Sint Franciscus speelde.
Voor de laatste keer waren aanwezig burgemeester Hoes
en pastoor Kurris. Dit tijdsdocument moest vereeuwigd
worden. En wie zou dat beter kunnen doen dan Theo
Bovens. Hij komt uit de stad waar Jean Prick aan de
bakermat van de groepsfotografie heeft gestaan. +++ De in
Maastricht opgegroeide Victor Lebesque (75) woont op een
prachtige plek in Amsterdam. Dat heeft hij overgehouden na
bijna veertig jaar als journalist bij de Volkskrant te
hebben gewerkt. Maar alles begon in Maastricht waar zijn
vader huisarts was. Na de HBS verhuisde hij naar Amsterdam
om daar psychologie te gaan studeren. Victor Lebesque:
“Maar ik zat meer in de kroeg en heb geen collegezaal van
binnen gezien. Na mijn diensttijd wilde ik de journalistiek
in, dat leek mij wel wat. Ik schreef gewoon een sollicitatiebrief naar de toenmalige beroemde hoofdredacteur
Joop Lücker. Maar er kwam geen reactie.” Ma Lebesque
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stuurde Victor een advertentieknipsel waarin een leerling
journalist werd gevraagd bij dagblad De Nieuwe Limburger.
“Ik ging bij die krant werken op de provinciale redactie.
Maar na elf maanden kreeg ik toch antwoord van de
Volkskrant om bij Lücker hoogstpersoonlijk op sollicitatiegesprek te komen. Zijn eerste vraag was: “Bent u katholiek?”
Dat was 1963 en ik mocht direct beginnen.” +++ De in
Maastricht geboren en getogen Theo Lebesque (63) nam
begin verleden maand afscheid als Directeur beveiliging
en facilitair bedrijf Rechtbank Amsterdam. Hij was onder
meer verantwoordelijk voor de beveiliging van de rechtbanken in Amsterdam, waaronder de beroemde Bunker.
De Bunker is de naam van de zwaar beveiligde rechtbank
in Amsterdam Nieuw-West waar men vaak op het tv-nieuws
geblindeerde auto’s met grote snelheid de parkeergarage
in ziet duiken. De zwaarste criminelen staan daar terecht.
+++ Jaren geleden waren ze de hoofdpersonen in het
programma Het Mooiste Meisje van de Klas. Niet één
maar twéé schoonheden kwamen toen bij Jaap Jongbloed
opdraven. Onze eigen tweeling Daphne en Deborah
Marquet van de Meerssenerweg. De zusjes hebben een
succesvolle danscarrière in de internationale showbusiness
achter de rug. Van Parijs tot Las Vegas. Daphne woont nu
op Aruba en zus Deborah in Los Angeles. Via het Sint
Maartenscollege en het Benjamins Modern Jazz Dance
Center in Amsterdam kwamen ze terecht in de beroemde
Parijse club Alcazar. Daarna staken ze de oceaan over
en stonden in de schijnwerpers tussen sterren als
Michael Jackson en Frank Sinatra. Ze waren dé top-act

in de showtheaters in Las Vegas, Reno, New York, Chicago
en Atlanta. De 57-jarige tweeling maakt een rondreis door
Europa en was afgelopen week even terug in eigen stad.
Ze bezochten een concert van Rieu en dineerden dinsdag
op uitnodiging van hun toenmalige buurjongens Arthur
en Boudewijn Claessens bij Les Trois Seaux in het
Bassin. De laatste dag van hun verblijf was gereserveerd
voor vriendinnen van vroeger bij café Van Bommel. +++
Zelfs uit Luxemburg kwamen ze luisteren naar een
carillonconcert op onze Markt. Honorair Consul
Fernand Jadoul had beiaardier Frank Steijns gevraagd
om ter gelegenheid van de nationale feestdag van
het Groothertogdom Luxemburg een concert te geven
met louter Luxemburgse muziek. Mevrouw Molitor
en enkele collega’s van het ministerie van Cultuur in
het Groothertogdom maakten van het bezoek een leuke
dagtrip. Onze stadgenoten Harry Welters en Ger Essers
waren ook present. Ze zijn beiden bestuurslid van de
Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen en lid
van het Euregio-burgerinitiatief ‘Waar een wil is, is geen
grens’. Oud-wethouder Jacques Costongs kwam ook
even luisteren en keek toch even schuin naar het beeld van
Minckelers. “Alweer geen vlam”, was zijn opmerking. Ik
adviseerde hem er toch maar snel een euro in te stoppen
om de Luxemburgers het licht te laten zien. Maar hij zette
er de pas in richting Grote Gracht. +++
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