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HET THEMA MAASTRICHT EN EUROPA
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‘Zoals de vaderlandse geschiedenis één geheel vormt met de algemene

geschiedenis, zo is ook het leven van en in een stad alleen denkbaar in

een groter verband’. Met deze woorden opent het Jaarboek Maastricht

1964. Cor Bertrand, de auteur van die editie, noemt dit grotere verband

Europees: ‘Maastricht, bewust Europese stad’. Ruim vier decennia later,

bij de viering van vijftien jaar Verdrag van Maastricht en vijftig jaar

Verdrag van Rome in februari 2007, toont Maastricht aan dit predicaat

nog steeds waardig te zijn. De ambities van de stad zijn beslist niet

gering en worden met een groeiende zelfbewustheid uitgedragen.

Dit werd nog eens onderstreept door de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG). Van deze organisatie ontving Maastricht niet alleen

een prijs, maar ook de eervolle vermelding als ‘meest Europese stad’.

Dit gebeurde bij de prijsuitreiking rond de VNG-actie Viering 50 jaar

Europa in gemeenten. Het lag daarom voor de hand om Maastricht en

Europa als thema voor de tweeënvijftigste editie van het Jaarboek

Maastricht te kiezen.

Op gebruikelijke wijze gaat het jaarboek in op memorabele feiten en

gebeurtenissen, zoals die in de afgelopen twaalf maanden door de

samenstellers zijn waargenomen. Dat het weer een bewogen jaar was,

zal de lezer niet kunnen ontgaan. Om maar eens een aantal zaken

te noemen: het culinair festijn Preuvenemint beleefde zijn zilveren

jubileum, Maastricht kreeg er met een vestiging van het NAi een

euregionaal architectuurmuseum bij, het vertrek van de Sphinx uit

de Boschstraat werd omkleed met verschillende manifestaties, twee

nieuwe winkelcentra openden hun deuren, de stad kreeg een

boeiende culturele biografie, een nieuwe gemeentesecretaris trad aan,

de opgeknapte Markt werd in gebruik genomen en op de Dousberg

verrees een grensoverschrijdende golfbaan. De soap rond de tiende

boog van de Sint-Servaasbrug (of is het misschien toch de eerste?)

kan, na openstelling van de onderdoorgang, als afgesloten worden

beschouwd. Het ongemak is nu wel verdwenen, maar het in monu-

mentaal opzicht bereikte resultaat stelt velen toch teleur.

Uiteraard wordt verslag uitgebracht over het wel en wee rond de

plannen en ambities van het stadsbestuur en private investeerders.

De verplaatsing van de coffeeshops komt meer en meer in zicht, net zo

goed als de weerstand daartegen.

Rond de plannen van Harrah’s voor een casino annex amusements-

centrum werd het stil, terwijl Joop van den Ende zijn ideeën voor

een eigen vermaakscentrum ontvouwde. De bekende Maastrichtse

horecaondernemer Benoit Wesly deed ook een duit in het zakje met

het bekendmaken van zijn plannen voor de ontwikkeling van een

wellnesscentrum met aanverwante faciliteiten in het Geusselt-gebied.

Oh ja, dan dit nog. Als onderdeel van een citymarketingplan - er waren

er ook die het hadden over ‘shittymarketing’ - zou in het verslagjaar

door de gemeente een logo met slogan worden gepresenteerd.

Daarmee moest Maastricht op de kaart worden gezet. Helaas kan deze

editie van het jaarboek daar nog geen melding van maken; rondom

dit plan is al een tijd niets meer vernomen. Kijkend naar hetgeen in

Maastricht gedurende de beschreven twaalf maanden tot stand is

gebracht, lijkt een suggestie vanuit het jaarboek voor in ieder geval een

slogan voor de hand te liggen: ‘Maastricht: waarom eigenlijk niet?!’

Voorliggend jaarboek is samengesteld door Jac van den Boogard,

Wiel de Bruijn, Servé Minis en Manuel Viegen. Mieke Beaumont zorgde

voor de redactionele ondersteuning. De foto’s zijn voor een belangrijk

deel gemaakt door Jean-Pierre Geusens van foto(pers)bureau Focuss 22

en de vormgeving is verzorgd door Didier Telders van grafisch ontwerp-

buro Per Form.

Met behulp van financiële steun van de zijde van veel instellingen en

bedrijven kon ook de uitgave van dit jaarboek worden gerealiseerd.

Vodafone is hoofdsponsor van het Jaarboek Maastricht 2006-2007.

Wij zijn alle sponsors zeer erkentelijk voor hun steun.

Wij wensen u met deze uitgave veel leesplezier en kijkgenot toe.

Het bestuur en de redactie van het Jaarboek Maastricht.
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De viering van vijftien jaar Verdrag van Maastricht en vijftig jaar Verdrag

van Rome in februari 2007 vormde de aanleiding om voor Maastricht en

Europa te kiezen als thema van voorliggend jaarboek. De in 1992 in

deze stad gehouden Europese top leidde tot de omvorming van de

Europese Gemeenschap naar de Europese Unie. Daardoor werd het

mogelijk om de gezamenlijke munteenheid euro in te voeren en kregen

meerdere landen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de Europese

eenwording. Maastricht was even het centrum van niet alleen Europa,

maar zelfs van de wereld. Wat vooral gebleven is, is de naamsbekend-

heid van de stad. Daarmee samenhangend werd in Maastricht in de

afgelopen jaren een groot aantal Europese evenementen georganiseerd.

De Universiteit Maastricht benutte de met het binnenhalen van de

Europese Raad geboden kansen en kreeg een groter internationaal

aanzien. Het aantal internationale instituten groeide spectaculair.

Inmiddels zijn het er ongeveer honderddertig. Ook in toeristisch opzicht

heeft Maastricht van die naamsbekendheid kunnen profiteren.

In de teksten van dit jaarboek is vooral terug te vinden wanneer en

met welke activiteiten vijftien jaar Verdrag van Maastricht gevierd werd.

De beelden, waarmee de afzonderlijke maanden worden geopend,

geven een breder zicht op Maastricht en Europa. Daarbij komt onder

meer tot uitdrukking dat Maastricht al vroeg een rol speelde in Europa

en dat op veel plekken in Maastricht een relatie te leggen is met de

huidige Europese Unie.
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AUGUSTUS ‘06
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Al voor het begin van onze jaartelling werd de basis gelegd voor de positie die Maastricht in het hedendaagse Europa inneemt. Toen legden

de Romeinen een weg aan vanuit Bavay in Gallië naar Keulen aan de Rijn. Deze heirbaan kruiste de Maas bij Maastricht. Hier ontstond een

aanvankelijk open nederzetting van waaruit ook wegen werden aangelegd naar Aken, Luik, Verviers, Trier en Xanten. In de wijk Daalhof zijn resten

aangetroffen van een aftakking van de verbindingsweg Bavay-Keulen. Een door beeldend kunstenaar Raf Verjans ontworpen reliëfsculptuur markeert

die plek aan de Romeinse Baan.



ZILVEREN PREUVENEMINT Het Struyskommitee organiseert voor

de vijfentwintigste keer dit culinaire festijn. Een tentoonstelling in

winkelcentrum Brusselse Poort geeft met foto’s, preuvenelappen en

oorkondes een overzicht van het Preuvenemint in de afgelopen vijfen-

twintig jaar. Ook is er aandacht voor projecten die geldbijdragen

hebben ontvangen uit de opbrengst voor de goede doelen, zoals de

Stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika (PIMMA), het

Toon Hermans Huis, de Sint-Servaasbasiliek en de voormalige Platte

Zaol. Het jubileumgebeuren op het Vrijthof is extra feestelijk door het

hoogstaande muzikale programma met als slotact de Belgische zangeres

Belle Perez. De deelnemende restaurateurs zorgen voor een breed

aanbod aan culinair genot. Dit jaar is er voor ongeveer een miljoen

driehonderdduizend euro aan preuvenelappen verkocht en kwamen er

naar schatting honderdvijftigduizend bezoekers. Met de bijdrage van

ruim honderdduizend euro bereikt het Struyskommitee dit jaar een

totaal van drie miljoen euro voor goede doelen.

MAASTRICHTSE DOOPVONT IN ROME De Friezenkerk in Rome,

vanouds het trefpunt voor pelgrims uit de Lage Landen, bezit een doop-

vont uit Maastricht, afkomstig uit de voormalige Augustijnenkerk (d’n

Awwestiene). Het is een Limburgs geschenk van het bisdom Roermond,

dat de betekenis van Sint-Servaas voor de kerstening van Nederland in

de Friezenkerk zichtbaar moet maken. De Stichting Sint-Servaas in

Rome uit Maastricht heeft nu een koperen deksel voor de doopvont

laten ontwerpen en vervaardigen door de Limburgse edelsmid

Bert Kreijen. Op de deksel staan afbeeldingen die verwijzen naar

Sint-Servaas, zoals de wapens van het kapittel van Sint-Servaas, de oude

Servaasbrug en de sleutel van de heilige. Een delegatie van de stichting

bracht de deksel naar Rome.
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De Britse staatssecretaris Ben Bradshaw krijgt uitleg over het succesvol afvalbeleid in Maastricht.



EUROPESE IMPULS VOOR WERKEN MET GEHANDICAPTEN

Sinds juni van dit jaar functioneert de Koraal Groep; een organisatie

die advies en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke

handicap. Uit het Europees Sociaal Fonds ontvangt de Koraal Groep

een subsidie van een miljoen euro. Dit bedrag stelt circa tweeduizend

medewerkers in de gelegenheid opleidingen te volgen, waardoor de

perspectieven van deze mensen aanzienlijk kunnen worden verbeterd.

De cursussen liggen op het gebied van bedrijfshulpverlening, het

vergroten van vakkennis en vaardigheden, veilig werken en leren

omgaan met veranderingsprocessen. Enkele cursisten kunnen na een

betaalde opleiding een vaste dienstbetrekking krijgen binnen de Koraal

Groep als verpleegkundige of sociaal-pedagogisch werker.

HEUGEM 1906-2006 Dit jaar staat de traditionele Rochusbronk in

Heugem in het teken van het eeuwfeest van de harmonie Sint-Michaël.

In 1905 hebben enkele Heugemers er genoeg van om bij processies

en andere feesten een beroep te moeten doen op de harmonie van

Gronsveld, de gemeente waartoe het kerkdorp dan behoort.

Hun initiatief leidt in 1906 tot de oprichting van een eigen fanfare met

33 leden. Dat er al sprake is van een hechte gemeenschap, blijkt uit het

feit dat de inwoners zelf geld voor de aankoop van de instrumenten

bijeenbrengen. Honderd jaar een eigen muziekgezelschap is voor de

Heugemse bevolking aanleiding om nu met dezelfde gemeenschapszin

als een eeuw geleden het hele dorp om te toveren tot het beeld van:

‘Baorebinde’, gezellige buurtpraatjes houden, anno 1906. Op enkele

podia worden het historische dorpsleven, ambachten en spelen

uitgebeeld, met als hoogtepunt de ‘boerebroelof’. De jubilerende

harmonie verzorgt later dit jaar het Stedelijk Muziekfeest, waarbij

negentien Maastrichtse majoretten-, tamboer- en klaroenkorpsen zich

presenteren met concerten en een défilé door de oude kern van

Heugem. De eeuweling ontvangt uit handen van burgemeester Gerd

Leers de Koninklijke Erepenning met bijbehorende oorkonde.

Handtekeningenjagers belagen Max van Heeswijk bij de Bavaria Ronde.
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ORGEL- EN CARILLONCONCERTEN Ter gelegenheid van het

Europees Orgelfestival L’Europe & L’Orgue bespelen bekende binnen-

en buitenlandse organisten de orgels van de beide Maastrichtse basilie-

ken. Zo worden concerten verzorgd op het Séverin-orgel van de Onze-

Lieve-Vrouwebasiliek door de Italiaan Luca Scandali en de Luxemburgse

Pascale van Coppenolle. Anja Hendrikx en Hans Leenders uit de eigen

omgeving zijn te beluisteren in de Sint-Servaasbasiliek. Met een bewer-

king van Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns stemt de laat-

ste zijn concert speciaal af op kinderen. Ook de beroemde organist van

de kathedraal van Saint-Denis, Pierre Pincemaille, concerteert in de Sint-

Servaasbasiliek. Het festival, dat al voor de zesenveertigste keer wordt

gehouden, mag zich verheugen in een sterk toegenomen belangstelling.

In deze zomermaand genieten bezoekers in de openlucht van een serie

carillonconcerten, georganiseerd door de Stichting Carillons Maastricht.

Diverse gastbeiaardiers en de stadsbeiaardier bespelen het carillon van de

Sint-Servaasbasiliek. Te beluisteren zijn onder andere Timothy Hurd, de

staatsbeiaardier van Nieuw-Zeeland, en de Amerikaan Brian Swager.

Stadsbeiaardier Frank Steijns geeft het slotconcert. Op de muziek van

dit concert voert de repertoiregroep van Impulse/Kumulus een dansvoor-

stelling uit in de pandhof van de kerk.

DE KUNSTSCHATTEN VAN DE KOEPELKERK Aan de hand van

een uitvoerige documentatie wordt deze maand de rijke kunstcollectie

in dit karakteristieke bouwwerk (bouwperiode 1921-1953) van de

architecten Alfons Boosten en Jos Ritzen belicht. De bouwpastoor

pater H. Luijten en de latere rector J. de Visser, beiden tevens beeldend

kunstenaar, zorgden voor een harmonische combinatie van veelzijdige

kunst van befaamde regionale kunstenaars in deze kerk. Henri Jonas

ontwierp 22 gebrandschilderde ramen en vervaardigde een unieke

muurschildering. De kruiswegstaties evenals de calvariegroep zijn van

Charles Eyck. Het interieur is verder gedecoreerd met muurschilderingen

van Daan Wildschut en Eugène Laudy. Ook zijn er onder andere beelden

van Charles Vos en Gène Eggen te zien. De Koepelkerk, sinds 1996 een

rijksmonument, schenkt bij deze gelegenheid ook aandacht aan de

ontwerpen van de bouwwerken van architect Boosten elders in Limburg.

Vertelfestival in het Aldenhofpark boeit jong en niet meer zó jong.
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ROND DE SPHINX De fabrieken van Petrus Regout zijn van groot

belang voor de ontwikkeling van de stad Maastricht op sociaal, econo-

misch en politiek gebied. Feitelijk is Maastricht de eerste industriestad

van Nederland. Nu de Sphinx na bijna honderdvijfenzeventig jaar uit de

binnenstad vertrekt, staat ze op velerlei manieren in de schijnwerpers.

Verschillende culturele instellingen besteden ieder op hun eigen manier

aandacht aan het belang van de aardewerkindustrie. Ad van Iterson, in

1992 gepromoveerd op een proefschrift over Petrus Regout en zijn

arbeiders, schrijft de historische roman De Citoyenne. Een verhaal over

de moeilijke liefde tussen de journaliste Louise en de Duitse architect

Hans Erich achter de fabrieksmuren van de Sphinx anno 1867. Het is de

tijd waarin de garnizoensstad langzaam industriestad wordt. In de twee

hoofdpersonen zijn de twee gezichten van Petrus Regout herkenbaar. In

de ogen van Louise en zeker van haar vader is hij een uitbuiter van de

arbeiders die veel te jonge kinderen voor zich laat werken. Toch is zij

gehecht aan de fabriek. Voor Hans Erich is Regout de grote ondernemer

die hem de kans kan bieden een bedrijfsuitbreiding te ontwerpen.

Het decor van deze roman zal spoedig verdwenen zijn als het Sphinx-

complex onderdeel wordt van het plan Belvédère. VVV Maastricht

organiseert binnen de manifestatie Sphinx, plaats van herinnering vier

thematische wandelingen, die de negentiende-eeuwse geschiedenis

van de stad belichten. De wandelingen leiden langs Vaeshartelt,

de vorstelijke verblijfplaats van Petrus Regout; het Boschstraatkwartier,

zijn fabrieksdomein sinds 1827; de Percee als de eerste geplande

uitbreiding van Wyck en het aangelegde stadspark buiten de stadsmuur.

Raadslid Wiel Rousseau in actie als ‘tireur’ tijdens het Vrijthof Jeu de Boules Toernooi.
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SEPTEMBER ‘06
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Het zwaar beveiligde Gouvernement aan de Maas vormde de plaats van handeling. Daar bereikten de Europese leiders in de vergadering van de

Europese Raad in december 1991 overeenstemming over de vorming van een Europese en Monetaire Unie. Die overeenstemming kreeg vervolgens

gestalte in het Verdrag van Maastricht dat in februari 1992 in de vergaderzaal van Provinciale Staten werd ondertekend.



Jacques Giesen; hier nog niet helemaal uit-gespeeld!

KAMERKOOR IN DE PRIJZEN Tonen 2000 in Den Haag is een

bekend internationaal korenfestival, waaraan dit jaar achttien koren

deelnemen uit onder andere Rusland, Oekraïne, Hongarije, Polen en

Nederland. Hier onderscheidt het kamerkoor Maastricht zich cum laude

in de categorie geestelijk en met goud bij wereldlijk gezang. Daarmee is

het ensemble tevens het beste Nederlandse kamerkoor. De semi-profes-

sionele zanggroep, in 1960 opgericht als Camera Musica Mosana,

bewijst hiermee een hoogstaand niveau te hebben bereikt onder leiding

van de dirigent Ludo Claesen, over wie de internationale jury vol lof is.

JACQUES GIESEN UIT-GESPEELD In een ludieke omlijsting

neemt Maastricht afscheid van de bijna 64-jarige directeur van het

Theater aan het Vrijthof. Jarenlang heeft hij gestreden voor de promi-

nente plaats die kunst en cultuur dienen in te nemen in de Maastrichtse

samenleving. Ook vanuit zijn eerdere functies als docent, directeur van

de Toneelacademie en als rector van Hogeschool Zuyd bleef Jacques

Giesen streven naar een verhoging van de kwaliteit van het culturele

leven in Maastricht. Zo zette hij zich vele jaren in voor Het Parcours,

Musica Sacra en voor samenwerking tussen de diverse culturele

instellingen. Voor zijn bijzondere verdiensten ontvangt hij uit handen

van burgemeester Gerd Leers De Trichter.

‘IECH EN DIE VAAN MIECH’ Het Mestreechs Volleks Tejater

voegt een nieuw succes toe aan zijn lange rij van dialectproducties.

Phil Dumoulin, die al vanaf de jaren tachtig is verbonden aan het Tejater,

schrijft na ‘Mie fien mamzelke’ (My fair Lady) nu deze vertaling van

‘Me and my Girl’, samen met Jan Coumans. Onder regie van Huub en
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Warming-up voor de HAPPY Run; lopen of rennen van het azM naar het Vrijthof. HAPPY staat voor ‘Heart Attack Prevention Program for You’.

CHARLES VOS - EEN LATE HULDE Op de naar deze Maastrichtse

beeldhouwer genoemde cour draagt wethouder Jean Jacobs een kunst-

werk van Jos Keulen over aan de initiatiefnemer, het buurtplatform

Argus. De plaquette aan een gevel toont de kunstenaar met zijn belang-

rijkste beelden, die zijn weergegeven aan de hand van foto’s van Etienne

van Sloun. De begeleidende tekst is van Monique Dickhaut, conservator

van Museum Spaans Gouvernement. Charles Vos, die in 1954 overleed,

heeft zich vooral toegelegd op het ontwerpen van kerkelijke kunst,

zoals kruiswegstaties en piëta’s, in de openbare ruimte en in gebouwen.

In zijn geboortestad vervaardigde hij onder andere het beeld van Sint-

Servaas aan de zuidzijde van de Sint-Servaasbrug, de Sint-Servaasbron

aan het Keizer Karelplein en een beeldhouwwerk in de Koepelkerk.

Maar van deze expressionistische kunstenaar zijn bijvoorbeeld ook

het monument van Henric van Veldeke, het Mooswief en Sphinx-

ontwerpen van kleinplastiek en serviezen. Lof voor het initiatief vanuit

de buurt en voor de gemeente die de realisatie financieel mogelijk

maakte.

CRUYFF COURT IN WYCKERPOORT Het vernieuwde Old

Hickoryplein biedt de jeugd de mogelijkheid om te sporten op deze

moderne versie van het voetbalveldje. Het omheinde kunstgrasveld ter

grootte van een kwart van een voetbalveld is een initiatief van de Johan

Cruyff Foundation die hiervoor vijftigduizend euro beschikbaar stelt.

Doel is uiteraard dat de kinderen uit de buurt hier aan sport doen.

Daarnaast ziet de Johan Cruyff Foundation dit trefpunt als een middel

dat bijdraagt tot belangrijke aspecten als sociale verantwoordelijkheid,

integratie, samenspelen, normen en waarden. Deze court is een wezen-

lijke bijdrage aan de beperkte sportmogelijkheden in deze wijk.
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Bij de inwijding van de naar hem vernoemde suite in Hotel Derlon deelt stehgeiger André Rieu het bed met Frits Barend en Gerd Leers.

MOSAE FORUM: MOMENTOPNAME Op woensdag 13 september

opent de eerste winkel van het nieuwe centrum Mosae Forum, mode-

zaak H&M, zijn deuren. In de omgeving is de bouw nog in volle gang.

Minckelers weet dat hij enkele weken vrijaf krijgt, maar moet nog even

wachten op zijn tijdelijk afscheid. Dit heeft te maken met de herinrich-

ting en nieuwe bestrating van het Marktplein, waar de werkzaamheden

de nodige obstakels vormen voor het publiek dat er te voet, per bus

of op de fiets wil komen. Ook het aangrenzende gebied van winkels,

horeca, kantoren en woningen is nog volop in ontwikkeling, maar met

de opening van deze modezaak is een mijlpaal bereikt.

MUSICA SACRA Dit internationale muziekfeest staat dit jaar in het

teken van kluizenaars en kloosterlingen. Via concerten, lezingen, dans,

film- en theatervoorstellingen overtuigt het festival de bezoekers van de

schoonheid van de sacrale muziek. Hierbij is ruim aandacht voor de

gregoriaanse gezangen en mysteriespelen. Het programma bevat maar

liefst twee wereldpremières: de dramatische cantate Hildegard van

James Wood en de georkestreerde versie van de Hermit Songs van

Samuel Barber, uitgevoerd door de sopraan Cora Burggraaf en het

Limburgs Symphonie Orkest. Een ander hoogtepunt is de vertolking van

de Concord-sonate van Charles Edward Ives door de jonge Amerikaanse

pianiste Heather O’Donnell. De Toneelacademie, het Huis van

Bourgondië, werkplaats Intro-In Situ, enkele kerken en andere locaties

bieden een rijke schakering aan (klank)beelden over de wereld van

kluizenaars en kloosterlingen.
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VOLOP MUZIEK Het kan niet op: tegelijk met het Parcours en de Open

Monumentendag beleeft Maastricht de Dag van de Blaasmuziek en

de Euregioparade. Het Bassin-concert luidt het weekend al in met

uitvoeringen van Belgische en Maastrichtse muziekgezelschappen met

als afsluiting van deze sfeervolle happening het optreden van Ziesjoem.

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen organiseert samen met de

Vlaamse Amateur Muziek Organisatie de eerste parade. Daarbij vrolijken

tientallen harmonieën, tamboerkorpsen, brassbands en majorettengroe-

pen de overvolle binnenstad op vanuit Wyck naar de Markt. Hier vindt

een défilé plaats met de drumband van harmonie Amicitia uit Banholt als

winnaar. Sharon Creemers uit Maastricht is de beste miss-majorette. Op

de Dag van de Blaasmuziek van de Limburgse Bond van Muziekgezel-

schappen zijn er tevens concerten van blaasorkesten en tamboerkorpsen

op onder andere de Kesselskade, Op de Thermen, het Onze-Lieve-

Vrouweplein en de Markt. Het slotconcert in de Music Hall wordt ver-

zorgd door de Koninklijke Philharmonie uit Bocholtz. Doordat beide

Limburgse bonden op dezelfde dag voor dezelfde locatie kozen, ontstaat

een massaal muzikaal treffen. Opvallend en hoopgevend is het grote

aantal jongeren bij de diverse gezelschappen. Muziek heeft de toekomst!

OPEN MONUMENTENDAGEN: FEEST Dit landelijke evenement

kiest als thema Feest, omdat het voor de twintigste keer georganiseerd

wordt. Honderden grijpen deze laatste gelegenheid aan om de

historische gangen, trappen en hallen van de aardewerkfabriek Sphinx

te bezoeken nú nog geproduceerd wordt. Fort Sint-Pieter viert de

voltooiing van de restauratie van de mortierkazemat en toont de bezoe-

kers de vorderingen van de werkzaamheden rond de opknapbeurt van

het fort. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg gunt de belangstel-

lenden een duik in de geschiedenis die tot leven komt in vertellingen

rondom de voormalige Minderbroederskerk. Ook Museum Spaans

Gouvernement, kasteel Vaeshartelt en hoeve Lichtenberg met het

Sint-Pieters Museum zetten dit weekend hun deuren voor iedereen

open. De gemeente Maastricht verdient met deze presentatie van de

vele monumenten de tweede prijs van het Bouwfonds Nederlandse

Gemeenten.

Velen benutten de laatste kans om de aardewerkfabriek aan de Boschstraat te bezoeken.



HET PARCOURS EN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIE Voor de

elfde keer vindt de opening van het culturele seizoen in Maastricht

plaats met de presentatie van een enorm scala aan activiteiten en optre-

dens. Muziek, theater, dans, cabaret, acrobatiek, filmkunst, fotografie

en schilderkunst weten hun weg naar de circa vijftig podia te vinden en

zo naar de tienduizenden bezoekers. Zij maken voor het eerst kennis

met proza en poëzie via ‘Parcours d’Amour’ en ‘Amuse d’Amour’.

Liefst vijftienhonderd deelnemers in honderdvijftig gezelschappen uit

Maastricht en omgeving amuseren het publiek op dit stadsfeest met

tweehonderdvijftig voorstellingen. Mede door de literatuurpresentaties

mag gesproken worden van vernieuwing en verbetering van het

culturele aanbod. Prof. dr. Paul Tummers, voorzitter van Stichting Uit,

merkt terecht op dat er in de amateurwereld veel kwaliteit schuilt. Dit is

beslist een evenement dat de creatieve stad dichterbij brengt, zoals men

dat bij de gemeente formuleert. Er wordt dan ook alles aan gedaan om

het dreigende einde van de onmisbare gemeentelijke subsidie af te

wenden. In het begrotingsvoorstel 2007 hangen donkere wolken boven

culturele evenementen als Het Parcours, Jazz Maastricht, Lumière

Filmfestival en Global Culture Nights; er zou nog slechts twaalfduizend

vijfhonderd euro voor beschikbaar zijn. Het Kultureel Overleg Maas-

tricht (KOM), waarin vijfentwintig instellingen samenwerken, over-

handigt hierover een petitie met achtduizend handtekeningen aan

wethouder Jean Jacobs van Cultuur en Financiën. Het KOM pleit voor

jaarlijks twee ton voor de evenementen en een structurele subsidie voor

Het Parcours. Ook een aantal ondernemers dringt er bij de gemeente-

raad op aan om het budget voor deze evenementen niet te verlagen en

wijst op het belang van cultuur voor het vestigingsklimaat van de stad.

De wethouder wijst een vaste subsidie voor Het Parcours af en stelt voor

om het totale bedrag te brengen op honderdvijfenvijftigduizend euro,

wat nog altijd een aderlating betekent.
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Tijdens een achtervolging van een wagen met Belgisch kenteken glijdt een politie-auto van het talud van de Kennedy-brug en komt terecht op de
A2. Twee agenten raken gewond.
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Demonstratie jubilerende reddingsbrigade.

op de moeilijke Nederlandse markt. Daar, en ook erbuiten, was door

buitenlandse concurrentie steeds minder vraag naar hun huishoudelijke

producten. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg biedt de

tentoonstelling ‘Petrus Regout, meer dan aardewerk alleen’, waarin

naast de politieke carrière en ambities van de industrieel Petrus Regout

zijn inzet voor de kerk wordt belicht. De bijzonder fraai ingerichte

expositie geeft tevens een beeld en een overzicht van zijn gezinsleven,

zijn kastelen en zijn buitenverblijven.

MAASTRICHTSE REDDINGSBRIGADE (MRB) JUBILEERT De

MRB viert met een demonstratie en een feestelijke receptie haar vijfen-

zeventigste verjaardag. De brigade begon in 1931 met dertig leden en

groeide uit tot tweehonderd leden in 2006. De leden zetten zich in voor

de medemens; gestreefd wordt naar veiligheid op en aan het water en

naar het bestrijden van de verdrinkingsdood. De vereniging leidt de

zwemmende en varende redders op. Velen kennen de MRB door haar

beveiligingsactiviteiten bij waterevenementen en overstromingen, maar

zeker ook van de populaire Zwemvierdaagse. Wethouder Luc Winants

laat weten dat hij een vriendenclub van de brigade heeft opgericht met

prominente leden. Zij zullen zorgen voor materiële ondersteuning.

Burgemeester Gerd Leers weet de feestvreugde nog te verhogen

door het respect van het gemeentebestuur voor de vereniging uit te

spreken en de Koninklijke Erepenning uit te reiken aan voorzitter Martin

Kesselaer.

PESTHUYS UIT DE BRAND Na een ingrijpende verbouwing maakt

het Pesthuys een nieuwe start. De binnenbrand van mei 2001 leidt

uiteindelijk tot de heropening van het historisch pand dat na vele

aanpassingen geschikt is voor kleinschalige producties. De Stichting

Pesthuys Podium, voortgekomen uit toneelgroep M46, exploiteert en

faciliteert het verjongde theater. Ze streeft naar het presenteren van een

breed scala van podiumkunsten, zoals toneel, cabaret, muziek en work-

shops. M46, Papaver en Blik zijn de huisgezelschappen die samen met

bijvoorbeeld de talkshows van Amanda Sauerkraut minimaal een keer

per week een uitvoering verzorgen. Toneelgezelschap Blik speelt Open

Huwelijk van Dario Fo bij gelegenheid van de feestelijke heropening.

De podiumactiviteiten komen verder onder de aandacht van bewoners

en bezoekers van Maastricht door exposities, manifestaties en lezingen.



OPENING SCHARWYERVELD Prinses Margriet verricht de officiële

opening van dit woonzorgcentrum. Hierbij onthult zij een fraai

kunstwerk van Miranda Pinxt. Het ruim opgezette complex omvat een

verzorgingshuis met 70 appartementen en 144 woningen voor zelfstan-

dige seniorenhuisvesting, een dagvoorziening en 8 appartementen voor

begeleid wonen. Volgens de nieuwe visie staan wonen en zorg los van

elkaar. Men kan hier zelfstandig wonen in een levensloopbestendige

omgeving: alle benodigde zorg is in huis. De grote commerciële ruimte

met een apotheek, kapsalon, pedicure en fysiotherapiepraktijk heeft een

buurtfunctie voor de omwonende Malbergers.

SPHINX WEER IN DE SCHIJNWERPERS Deze beroemde aarde-

werkfabriek staat, samen met Petrus Regout, centraal in de manifesta-

tie Sphinx, plaats van herinnering. In het Centre Céramique zijn

drie tentoonstellingen te zien: over arbeid, maakproces en product.

De tentoonstelling Decor Maastricht, een herinnering aan noeste arbeid

en verfijnde techniek in een stad vol schoorstenen, omvat ruim zestig

archieffoto’s op keramische platen. Zij geven een beeld van het leven in

de vroege industriestad en geven een indruk van de zware en secure

arbeid in de aardewerkfabrieken. Voor de omvangrijke expositie van de

mallen (moules) van de Sphinx en de Société Céramique zijn de oude

gipsmodellen van de stoffige zolder gehaald. Voor het eerst ziet

het publiek een selectie van de moules die nodig waren voor het ver-

vaardigen van kopjes, schoteltjes, siervazen en sanitair zoals wastafels.

Ze geven inzicht in het ingewikkelde productieproces van de aarde-

werkproducten. In de vitrines van Centre Céramique is een selectie te

zien van honderdzestig stuks art-decogebruiksaardewerk, dat de Sphinx

en de Société Céramique in de jaren twintig van de vorige eeuw

geproduceerd hebben. Met deze serviezen, lampetstellen, melkkannen

en vazen probeerden onze aardewerkproducenten zich te handhaven20 • jaarb o ek m aa st r i cht

Prinses Margriet in gesprek met bewoners van het nieuwe woonzorgcentrum Scharwyerveld.



NEDERLANDS ARCHITECTUUR INSTITUUT MAASTRICHT

(NAiM) Minister Maria van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen opent dit nieuwe instituut in de Wiebengahal.

Het beoogt een centrum te worden voor de architectuur, stedenbouw

en vormgeving van de leefomgeving in de Euregio. Daartoe zal het

NAiM tentoonstellingen presenteren en lezingen alsmede debatten

organiseren. De opening vindt plaats met twee exposities: New Faces in

European Architecture; een presentatie van jonge Europese ontwerpers,

en Van Cuypers tot Coenen - Architectuur en Landschap van Zuid-

Limburg 1750-2050. De laatste tentoonstelling verbeeldt de architecto-

nische cultuur van deze regio, waarin drie belangrijke periodes van

modernisering zijn te onderscheiden.

EUREGIO-KOOPZONDAG Maastricht is aan de beurt om zich binnen

de Euregio met een breed programma te presenteren tijdens de

Shopping+dag, een initiatief van de steden Maastricht, Aken, Hasselt,

Heerlen en Luik, met subsidie van de Europese Unie, de provincie en

de gemeente. Tien gerenommeerde modespeciaalzaken verzorgen op

de Maaspromenade en de Kesselskade modeshows van hun najaars-

collecties op een voor deze gelegenheid aangelegde catwalk. Tijdens de

Stedelijke Muziekparade paraderen verscheidene harmonieën en

fanfares in Wyck, waar de zaterdagse antiek- en rommelmarkt nu twee

dagen duurt. De Rechtstraat is omgetoverd in een boekenmarkt met

stands van bekende boekverkopers en specialisten op het gebied van

antiquarische en tweedehands boeken. Op en rond het Onze-Lieve-

Vrouweplein is de jaarlijkse Euroregionale Kunstmarkt voor moderne en

oude kunst. In de twee gebouwen van de Europese instituten op het

plein zijn exposities ingericht van Titia Eggen, Thomas Junghans,

André Kok en Annehilde Bruining. De kruisgang van de Onze-Lieve-

Vrouwebasiliek is het decor voor een tentoonstelling rond het thema

Vrouw van Francine Bisscheroux-van Schoubroeck, Cristina Vaudo en

Yasemin Sòzer Sarac, die elk vanuit hun eigen Nederlandse, Italiaanse en

Turkse cultuur en geschiedenis de vrouw als kunstzinnig object

belichten. Amateurkunstenaars tonen hun werk op de autovrije Markt.

Dit brede aanbod van activiteiten op een koopzondag lokt, ondanks

wisselvallig weer, tienduizenden bezoekers naar het sfeervolle centrum

van Maastricht.
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Openingsexpositie in NaiM.



Exterieur en interieur van de nieuwbouw van Leeuwenborgh Opleidingen.

NIEUWBOUW LEEUWENBORGH OPLEIDINGEN Na een bouw-

periode van twee jaar opent Regionaal Opleidingscentrum Westelijk

Zuid-Limburg (ROC) deze unilocatie aan de Sibemaweg. Het onderwijs-

instituut biedt diverse vormen van middelbaar beroepsonderwijs en

volwasseneneducatie. De al bestaande schoolgebouwen zijn nu verbon-

den met een centrale nieuwbouw, die zich door competentiegericht

onderwijs focust op de toekomst. Het multifunctionele gebouw en de

parkachtige omgeving stralen openheid uit. In het totale complex kan

onderwijs voor circa vijftienhonderd studenten worden verzorgd.

Bij gelegenheid van de officiële opening onthult burgemeester Gerd

Leers het bronzen kunstwerk Mijn Toekomst. Dit is ontworpen door

studenten van de Unit Techniek van het opleidingscentrum; voor het

object heeft ook een studente model gestaan. De opening valt samen

met het afscheid van Emiel van Helsland, de voorzitter van het college

van bestuur. Hij bekleedde jarenlang leidinggevende functies in het

onderwijs. Uit handen van de burgemeester ontvangt hij de stedelijke

onderscheiding De Trichter. ‘Uit erkentelijkheid voor de gedreven wijze

waarop hij zich heeft ingezet voor de totstandkoming van het ROC in

Maastricht en zijn bemoeienis rondom de nieuwbouw van Leeuwen-

borgh Opleidingen’.

WELKOM IN MAASTRICHT Dit festival op Plein 1992 geeft alle

nieuwkomers in de stad het gevoel in een gastvrije en open gemeen-

schap terecht te zijn gekomen. Door het festival wil men aangeven dat

onze gemeenschap openstaat voor andere culturen, maar dat ze aan de

andere kant van de nieuwe Maastrichtenaren participatie verwacht.

Er zijn mondiale markten, een interculturele modeshow, dansworkshops,

sportclinics en een muziekprogramma.
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Uitleg over de geplande verbouwing van de Peutz-hal van de ENCI voor de Stichting AINSI.

Peter Noten zien we in de hoofdrollen Jan Janssen, Philippe Dumoulin,

Mariëtte Janssens en Ghislaine Hollman. Het levert volop hilariteit en

lachsalvo’s op als Twajn uit de Raamstraat zomaar een kasteel en een

fortuin erft van een baron en met zijn meisje Jeanneke, ‘’t vèswijfke’, op

het château verschijnt bij ‘zijn’ adellijke familie. Deze luchtige musical

valt bij het massaal opgekomen publiek zo goed in de smaak dat er in

december en januari nog acht extra voorstellingen volgen.

BACA 2006 EUROPE Elke twee jaar reikt het Bonnefantenmuseum

de Biennial Award for Contemporary Art (BACA) uit. Deze prijs,

voorheen bekend onder de naam The Vincent, voor een beeldend kun-

stenaar uit Europa kent de internationale jury dit jaar toe aan Bethan

Huws. De award bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro, een

fraai geïllustreerde oeuvrecatalogus en een tentoonstelling. Deze vormt

een eerste uitgebreid en gevarieerd overzicht van haar werk. Zo zijn er

aquarellen, teksten, fotowerken, sculpturen en films te zien. Huws werd

in 1961 in Bangor, Wales, geboren. Haar centrale thema is het vertalen

in de meest brede zin van het woord, zoals het vertalen tussen verschil-

lende culturen.

STICHTING GEMAAL Gemaal staat voor een nieuw euregionaal

samenwerkingsverband op cultureel en economisch gebied tussen de

steden Genk, Eupen, Maastricht en Alsdorf. Vier voormalige industriële

ruimten krijgen in deze steden een multifunctionele inrichting voor

lezingen, exposities en andere activiteiten. Elke deelnemende stad

verzorgt per jaar twee voorstellingen en ontvangt de optredens van de

drie andere steden. De openingsmanifestatie van Stichting Gemaal in

Maastricht vindt plaats in het verpakkingsgebouw van de ENCI met

koor-, dans- en theateroptredens door gezelschappen uit de vier steden.

Ook presenteert de Stichting AINSI zich met informatie over de geplan-

de verbouwing van de Peutz-hal en het idee achter Gemaal, waarin

deze euregio een cultureel actief gebied moet worden met een hoofdrol

voor de genoemde steden.
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OKTOBER ‘06
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Het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op betoging en vergadering zijn in Nederland verworven rechten. Tijdens de vergadering van de

Europese Raad in 1991 wordt van die rechten op voor Maastricht niet vaak vertoonde wijze gebruik gemaakt. De ME was dan ook op voor Maastricht

ongekende schaal present.



HORIZON BIEDT BIJZONDER THEATER Deze stichting omvat

een maatjesproject, waarbij vrijwilligers (maatjes) voor mensen met een

psychiatrische achtergrond een bijdrage leveren aan de vermindering

van het sociale isolement. Door deze opvang en sociale contacten

binnen de gevormde koppels bevorderen de maatjes de inburgering van

deze cliënten in onze maatschappij. Door donaties van de Stichting

Lambert van Middelhoven en de gemeente Maastricht biedt de

stichting een bijzondere voorstelling aan in La Bonbonnière. Toneel-

gezelschap Leedvermaak speelt Bloed is dikker dan water waarin de

noodzakelijke aandacht voor cliënten en mantelzorgers centraal staat.

De spelers zijn zelf werkzaam in de psychiatrie.

SLAVANTE: DE BEUK EN DE OPPOSITIE Het is al jaren bekend:

de rode beuk naast Buitengoed Slavante is ernstig ziek. Na verschillen-

de inspecties is het duidelijk dat de boom gekapt moet worden.

Kwaadaardige, agressieve zwammen tasten de eeuwenoude kolos aan.

Op deze plek zal een nieuwe beuk geplant worden. De fracties van

VVD, Seniorenpartij, D66 en Stadsbelangen Mestreech, die samen de

huidige oppositie in de gemeenteraad vormen, smeden gezamenlijke

plannen en een tegenbegroting op Slavante. Het is niet aannemelijk dat

er enig verband is tussen de ziekte van de beuk en de aanwezigheid van

plaatselijke politici.

VOCAL GROUP ODEON Bij het Limburgs Koren Festival in Weert

behaalt dit a-capellakoor uit Maastricht de eerste prijs in de categorie

show- en popkoren. Het puntentotaal levert bovendien de derde plaats

op bij alle categorieën. Door dit resultaat mag de zanggroep in novem-

ber 2007 deelnemen aan het Nederlands Koren Festival. De jury is vol

lof over het showkoor, dat ‘liet zien hoe functioneel bewegen kan leiden

tot een boeiende expressie van de muziek’. Ook de tweede prijs gaat

naar een Maastrichts showkoor: Chapeau. Voor allebei: Chapeau! Vocal

Group Odeon bestaat in 2007 al vijfentwintig jaar en behaalde reeds

meerdere prijzen. Ze telt momenteel 21 leden en staat onder leiding van

Jacqueline Nelissen.

Maxime Verhagen bezoekt woonwagencentrum Vinkenslag tijdens verkiezingscampagne.
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JEANNE GIELEN ONDERSCHEIDEN Wethouder Jacques

Costongs reikt de hoogste stedelijke onderscheiding, De Trichter, uit

aan Jeanne Gielen-Drehmans. Dit gebeurt bij haar afscheid van de

Katholieke Bond voor Ouderen Centrale Maastricht, waarvan zij nu

vijftien jaar voorzitster is geweest. Sinds 1969 bekleedt Jeanne Gielen

vele functies op sociaal en maatschappelijk gebied, op het terrein van

vrouwenemancipatie, politiek, godsdienst en onderwijs. Zo kennen

velen haar als lid van de Maastrichter Vrouwenraad, gemeenteraadslid

(1970-1990), voorzitster van de Nederlandse afdeling van Euregio-

vrouwen en oprichtster van de Maastrichtse Schoolraad.

PROF. DR. SOETERS GERIDDERD Burgemeester Gerd Leers reikt

de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse

Leeuw uit aan Peter Boudewijn Soeters die afscheid neemt als chirurg

in het academisch ziekenhuis Maastricht. Sinds kort is hij ook met

emeritaat als hoogleraar Algemene Heelkunde, in het bijzonder de

Heelkundige Gastroenterologie en Klinische Voedingsleer aan de

Universiteit Maastricht. Prof. dr. Soeters leverde een belangrijk aandeel

in de opbouw van de vernieuwde afdeling chirurgie in het voormalige

Sint-Annadal Ziekenhuis, het latere azM. Hij is de grondlegger en

stimulator van het concept van de kunstmatige voeding via infusen en

legde de basis voor belangrijke researchlijnen over humane voeding en

stofwisseling. Peter Boudewijn Soeters bekleedt enkele bestuursfuncties

en heeft meer dan driehonderd wetenschappelijke publicaties en boeken

op zijn naam staan. Met dit al heeft hij uitzonderlijke verdiensten voor

de samenleving.

MAASTRICHTS AARDEWERK De Vereniging met deze naam, de

VMA, stelt belangstellenden via lezingen en beurzen in de gelegenheid

kennis te nemen van de rijke geschiedenis van de Maastrichtse kerami-

sche industrie en haar producten. En die belangstelling blijft groot; de

vereniging zelf telt meer dan zeventienhonderd leden uit diverse landen.

Het verenigingsblad beleeft al de honderdste uitgave sinds de oprichting

in 1979. Op de beurs in de Music Hall prijkt Maastrichts aardewerk

op meer dan honderdvijftig tafels, waardoor de bezoeker een beeld

krijgt van de ontwikkelingen in deze voor onze stad zo kenmerkende

bedrijfstak. Bovendien kan men hier eigen aardewerk laten taxeren.

UNIVERSITEIT AAN NEDERLANDSE TOP Jaarlijks houdt week-

blad Elsevier een enquête over de Nederlandse opleidingen voor weten-

schappelijk onderwijs. Hierbij geven studenten en hoogleraren hun

waardering over rubrieken als faciliteiten, inrichting, docenten en onder-

wijs, toetsing en organisatie. De Universiteit Maastricht neemt volgens de

studenten de eerste plaats in bij de opleidingen Economie, International

Business, Geneeskunde, Psychologie en Algemene Gezondheidsweten-

schappen. Deze laatste opleiding is ook volgens de hoogleraren en

hoofddocenten de beste van ons land. Geen andere universiteit behaalt

bij de studenten een dergelijk hoge score. De uitslag valt voor de univer-

siteit aanzienlijk positiever uit dan die van voorgaande jaren.

AMATEURTONEEL In de Toneelacademie en Theater Kumulus vindt

het internationale theaterfestival ‘On the Border’ plaats. De organisatie

is in handen van Theaterwerk NL en Opendoek vzw uit Vlaanderen.

Groepen uit onder andere Oostenrijk, Kroatië, Israël, Slowakije en

Rusland geven voorstellingen met discussies en workshops. Tevens is er

een samenwerkingsproject van Nederland, Vlaanderen, Estland en

Letland rond dit thema. Monaco en Letland verzorgen gastvoorstellin-

gen namens hun regio’s van het Central European Committee.

RESTAURATIE SINT-ROCHUSKAPEL Dit gebedshuisje is dankzij

een noodzakelijke opknapbeurt behouden voor de toekomst. Het kapel-

letje is in 1888 gesticht door pastoor Kribs op de Sint-Pietersberg, op de

kruising van de Lichtenbergweg en de Luikerweg. Bij de uitbreiding van

de ENCI-groeve wordt de kapel in 1972 verplaatst richting hoeve

Lichtenberg. Sint-Rochus, geboren te Montpellier, wordt vereerd als

pest- en choleraheilige. Door een cholera-epidemie vielen in 1865-1866

veel slachtoffers in de gemeente Sint Pieter (tot aan de annexatie door

Maastricht in 1920 een zelfstandige gemeente). Dit monumentje is een

belangrijk cultuurgoed van deze wijk. De restauratie is een initiatief van

de Stichting Oud Sint Pieter. Dankzij de samenwerking met eigenaar

Vereniging Natuurmonumenten en enkele sponsoren zijn het dak,

de poort en het voegwerk gerestaureerd. Het geheel heeft een fraaier

aanzicht gekregen.

Druk bezocht Oktobergala in de Maastricht Music Hall.
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GEEN NIEUWE CAMPING De kampeerders zijn er al aan gewend

sinds het verdwijnen van stadscamping Dousberg drie jaar geleden.

En nu is het voor de politici ook duidelijk: zij gaan er van uit dat

Maastricht het zonder groot campingterrein zal moeten doen. Op grond

van planologische bezwaren is de bestemming Meerssenhoven al eerder

afgevallen. Verder is geen locatie te vinden, gezien de hoge grondprijzen

die een rendabele exploitatie vrijwel onmogelijk maken. In de toekomst

is wellicht ruimte voor kleinschalige voorzieningen.

KEGELTOP IN MAASTRICHT De beste sportvereniging van 2005,

de Mastreechter Keigel Boond, ondersteunt de Nederlandse Bond bij de

organisatie van de Super Cup der Naties in Kegelhome Geusselt. De in

juli overleden erevoorzitter van beide bonden, Jean Thans, is de grond-

legger van deze cup. Helaas mag deze sportpromotor het niet mee-

maken dat de internationale kegelontmoeting in zijn stad plaatsvindt.

Bij de heren is Nederland de winnaar en de dames moeten tevreden zijn

met de tweede plaats achter Frankrijk.

JAZZ MAASTRICHT Met als thema ‘Bridge between cultures’

presenteren de organisatoren een breed scala van grote kwaliteit.

Het Theater aan het Vrijthof en de Groote Sociëteit brengen elke avond

een goede mix van toppers, zoals het Brussels Jazz Orchestra, de

accordeonist Richard Galliano en de Portugese zangeres Maria Joâo

evenals minder bekende talenten, zoals trompettist Carlo Nardozza en

de groep Low Cut Experience. Het city programma zorgt voor sfeer in

talloze over de stad verspreide cafés met gevarieerde optredens in vele

stijlen; voor elk wat wils. Filmtheater Lumière vertoont de historische

documentaire ‘Strange Fruit’ waarin de thema’s uit de klassieker van

zangeres Billie Holiday worden belicht. De improvisatie-workshop ‘Jazz

by Kids’ in Kumulus Oost is een groot succes voor de jeugdige muziek-

talenten en hun ouders.

De Perroen keert weer terug naar het Vrijthof.
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dansers vindt plaats tijdens de laatste bouwfase in twintig appartemen-

ten van Piazza Céramique aan de Avenue Céramique. Tijdens het

Gala van de Nederlandse Dans in het Theater aan het Vrijthof worden

de Zwanen, de dansprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en

Concertgebouwdirecties, uitgereikt. De Zwaan voor de beste danspres-

tatie gaat naar Tadayoshi Kokeguchi van Scapino Ballet. ‘Shoot the

Moon’ van het Nederlands Dans Theater krijgt de Zwaan voor de beste

dansproductie. Tegelijkertijd beleeft de Groote Sociëteit een novum;

op initiatief van Piet Nelissen vindt er een diner dansant plaats.

Ofschoon er geen dansprijzen te winnen zijn, verdient het idee wel een

langdurig vervolg.

PIEKE DASSEN TACHTIG JAAR De oudere generaties Maas-

trichtenaren kennen Pieke als de poppenspeler die vanaf 1953 jong en

oud boeide in de ‘Poesjenellenkelder’ van het Dinghuis. In 1967 moest

hij van de ene op de andere dag uit de ‘Poesjenellenkelder’ vertrekken.

Dat was volgens Pieke een wraakoefening van de politiek. Hij stak

immers zijn politieke mening tijdens de voorstellingen in zijn poppen-

theater niet onder stoelen of banken. Daarna laat Pieke Dassen zien van

meerdere markten thuis te zijn. In datzelfde jaar beginnen in Maastricht

de opnamen voor de film Vaarwel van producent Jef Vliegen. De hoofd-

rol van Noël in dit sprookje is voor onze dan al bekende stadgenoot.

De film is een jaar later te zien op de Film Festivals van Edinburgh en

Londen, en op het Arnhems Alternatief Festival. Op het feest voor zijn

tachtigste verjaardag draait Filmtheater Lumière de film opnieuw.

En zo komen de avonturen voor Noël weer tot leven. Van 1974 tot 1990

is Pieke Dassen in meer dan tweehonderd afleveringen op de televisie te

zien als de kritische August in het kinderprogramma De Film van Ome

Willem, waarin zijn eigen poppen voorkomen. Aan deze rol heeft hij

landelijk een grote populariteit te danken. Daarnaast is de schilder Pieke

nog steeds actief in zijn atelier in de binnenstad, waar hij in 1967 met

zijn poppentheater terecht is gekomen. Zo wordt hij bekend door

zijn schilderijen waarin carnaval en sprookjes een grote rol spelen.

Een rasechte verteller in woord en beeld.
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Jarige Pieke Dassen.



ZESDAAGSE TERUG IN MAASTRICHT Voor het eerst sinds 1987

begroet de stad weer dit wieler- en entertainmentfestijn. Nu vindt het

onder de naam Eurozesdaagse plaats in het MECC, op een demontabele

houten piste van tweehonderd meter. Elke dag is er tot middernacht veel

afwisseling van baanwedstrijden en optredens van artiesten. Is hiermee

een nieuwe traditie geboren? Zorgt een volgende generatie baanrijders

voor vernieuwde belangstelling bij het grote publiek?

ZICHT OP MAASTRICHT Op een rechtstreeks via TV Maastricht

uitgezonden bijeenkomst in de gerestaureerde Dominicanenkerk stelt

wethouder Jean Jacobs de uitgebreide digitale versie van de culturele

biografie van de stad voor iedereen beschikbaar: www.zichtopmaas-

tricht.nl. De eerste stap is het tonen van ons erfgoed, maar geavanceer-

de multimediale en interactieve toepassingen maken het mogelijk

samenhangen in tijd en plaats te ontdekken.

Elk onderwerp kent vier niveaus, van alledaagse wetenswaardigheid tot

thema’s met wetenschappelijke diepgang. Zo krijgt de geschiedenis haar

betekenis voor de dag van vandaag; men ziet de stad in een historisch

decor. Bovendien kan elke bezoeker van de site de levensbeschrijving

van de stad aanvullen met zijn eigen verhaal, object of beeld.

Deze vormen samen een steeds groeiende levendige geschiedenis van

de ‘schouwburg’ Maastricht. De culturele biografie onderscheidt vier

identiteiten van de stad: de Romeinse vesting, het middeleeuws religieus

centrum, de garnizoensstad en Maastricht als vroege industriestad.

Voor dit in Nederland en zelfs Europa unieke project zijn al veertig items

uit het verleden uitgewerkt.

DE STAD DANST De Nederlandse Dansdagen brengen tijdens één

weekend de hoogtepunten van het afgelopen dansseizoen voor het

voetlicht op verschillende podia en bijzondere locaties in Maastricht.

Met het Nederlands Dans Theater, Galili Dance, Dance Works

Rotterdam, Scapino Ballet en Leine & Roebana is de Nederlandse

danstop present. Als nieuwe productie is er het grootschalige locatie-

project Thuis van Guy Weizman & Roni. Deze improvisatie door dertig

Tegen een vergoeding van achttienhonderd euro per dag gaat Louis Prompers lachend aan de slag als projectdirecteur A2 Maastricht.
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AFSCHEID PROFESSOR DE HAAN Bij deze gelegenheid ontvangt

prof. dr. J. de Haan uit handen van burgemeester Gerd Leers de versier-

selen die behoren bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-

Nassau. Eerst is de gynaecoloog hoofd en opleider van de afdeling

Obstetrie en Gynaecologie in het toenmalige Sint-Annadal Ziekenhuis.

Van 1984 tot 1997 is dr. de Haan medisch directeur van de Vroed-

vrouwenschool in Heerlen. In 1999 volgt de benoeming tot de eerste

hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, Onderzoek van Groei en

Ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht en tot wetenschappelijk

directeur van Groei en Ontwikkeling (GROW), een van de onderzoeks-

instituten van de Medische Faculteit. Prof. dr. J. de Haan dankt zijn

koninklijke onderscheiding aan zijn grote inzet bij onderwijs, onderzoek

en patiëntenzorg binnen de vakgebieden Verloskunde en Voortplanting.

Zijn werk mag nu door anderen worden voortgezet. De emeritus eindigt

zijn afscheidsrede Lessen uit de voortplanting dan ook met de opdracht

‘Let it GROW’.

WORLD DARTS EVENT Mede dankzij de samenwerking van de bon-

den beleeft het MECC een dartsweekend met deelname van nationale

en internationale spelers. Er wordt gestreden voor de eer en aantrekke-

lijke prijzen. Bij de heren is de eerste plaats voor Michael van Gerwen,

die Merwyn King en alle anderen achter zich houdt. De winnaar gaat nu

ook deelnemen aan de Lakeside, het wereldkampioenschap van de

British Darts Organisation. Ook nummer een bij de dames, Carla

Molema, speelt de play-offs voor het World Championship. Zij wint in

het MECC van Anastasia Dobromyslova. Er zijn veel jeugdige darters.

De ereplaatsen zijn hier voor Vincent Hersbach en Pascal van Maurik.

Hij kan er niet op naar huis, maar Vincent (zestien jaar) is een scooter

rijker door zijn zege. De organisatie heeft ook aan het publiek gedacht

met een braderie en kinderattracties, maar de meeste aandacht gaat

toch uit naar de sportieve prestaties. En die zijn zodanig dat men met

vertrouwen kan uitzien naar het evenement in 2007.
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De geboekte reis van veel Limburgers naar het Turkse Alanya gaat
niet door. De eigenaar van Sinan Reizen is met de reisgelden en de
noorderzon vertrokken!

Jan Smit treedt op in het MECC voor een voornamelijk uit
vrouwelijke fans bestaand publiek.



NOVEMBER ‘06
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Dat Maastricht een Europese stad is, kan mede worden afgeleid uit de aanwezigheid van allerlei internationale instituten. De groei van het aantal

vestigingen, inmiddels rond de honderddertig, heeft zonder twijfel ook te maken gehad met de naamsbekendheid die de stad verwierf door het

topoverleg dat leidde tot het Verdrag van Maastricht. Het European Institute of Public Administration (EIPA) bestond in 2006 zelfs al vijfentwintig jaar.

Koningin Beatrix kwam voor de viering van het jubileum naar Maastricht en onthulde er een gedenksteen.



Viktor & Rolf bij H&M in Mosae Forum. In dit bouwproject openen
meerdere winkels hun deuren.
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IN 2008 WORDT BEGONNEN MET WONINGBOUW IN HET

PLAN BELVÉDÈRE Het eerste jaarverslag van de Wijkontwikkelings-

maatschappij Belvédère laat onder meer zien hoe de woningbouw in dit

omvangrijke plan aan de noordwestkant van Maastricht in 2008 wordt

opgestart. De eerste fase omvat de bouw van ongeveer vierhonderd

huur- en koopwoningen in het deelproject Bellevue Zuid, ook wel

bekend als ‘wonen op de belt’. Ter voorbereiding van woningbouw

op het voormalige Sphinx-terrein tussen de Maagdendries en de

Statensingel worden de op het binnenterrein gelegen fabrieksgebouwen

in 2007 grotendeels gesloopt. Verder staan op stapel de herinrichting

van het terrein van de Nutsbedrijven voor woningbouw en de verbou-

wing van de monumentale sanitairfabriek de Eiffel van de Sphinx ten

behoeve van woningen en winkels.

TUSSEN KUNST EN KLANK Dat muziek en beeldende kunst de

kracht bezitten elkaar te versterken en te inspireren ervaren middelbare

scholieren in een samenwerkingsproject van het Limburgs Symfonie

Orkest en het Bonnefantenmuseum. Het tweedaagse educatieve project

Tussen Kunst en Klank voert de scholieren langs diverse kunstwerken; na

uitleg volgt de muziek. Bij elk schilderij hebben de musici - ensembles

van onder andere koperblazers, slagwerkers en strijkers - een stuk

gekozen dat volgens hen past bij de tijd, sfeer en het thema van het

kunstwerk. De scholieren genieten en reageren enthousiast evenals de

aanwezige oudere museumbezoekers.
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EZ-SUBSIDIE VOOR BEVEILIGING BEDRIJVENTERREINEN

Mede dankzij een subsidie van het ministerie van Economische Zaken

van tweehonderdvijfentwintigduizend euro kunnen op de bedrijventer-

reinen Beatrixhaven en Randwyck eenentwintig zogenaamde slimme

camera’s worden geplaatst. Daarmee kan de schade die de bedrijven op

deze terreinen ondervinden van criminelen worden beperkt. De schade

als gevolg van inbraken en diefstallen in auto’s en gebouwen wordt

geraamd op zo’n tweeëntwintig miljoen euro per jaar. Het resterende

bedrag van de investering in de beveiligingscamera’s bedraagt vierhon-

derdzestigduizend euro en komt uit de zakken van de ondernemers.

MAASTRICHT LINKSE STAD DOOR KAMERVERKIEZINGEN

2006 Van de Maastrichtenaren die hun stem uitbrengen, kiest iets meer

dan de helft voor een linkse partij. Vergeleken met de kamerverkiezin-

gen van 2003 is de SP de grote winnaar; het aandeel van deze partij

gaat van 7,1 naar 20,9 procent. De PvdA levert fors in. Het stemmen-

verlies van GroenLinks is marginaal.

FLIKKEN MAASTRICHT Mede dankzij een bijdrage van tweehon-

derdvijftigduizend euro, bijeengebracht door het ministerie van

Binnenlandse Zaken, politieregio Limburg Zuid en de VVV Maastricht,

mag deze stad een prominente rol spelen in de televisieserie Flikken

Maastricht. Naar verwachting wordt Flikken dé televisiehit van 2007.

Volgens directeur Reinout Oerlemans van productiemaatschappij

Eyeworks heeft Maastricht iets buitenlands, iets mysterieus. De opna-

men voor de dertien afleveringen tellende serie beginnen in maart.

Het Zuid-Limburgse politiekorps zorgt voor vakkundige ondersteuning

van de scenarioschrijvers en zal af en toe ook een auto of motor

uitlenen. Er zullen ongetwijfeld voldoende figuranten te vinden zijn voor

afleveringen die spelen rond het drugsmilieu!

Woningstichting Servatius levert het nieuwe seniorencomplex Bosscherhof in de wijk Boschpoort op.



ARCHITECT MICHIEL RITZEN WINT PRIJSVRAAG WILHEL-

MINABRUG Om de plannen voor een facelift voor de Wilhelminabrug

nieuw leven in te blazen nodigde woningstichting Servatius vier

architecten uit een ontwerp te maken. De prijsvraag kreeg de naam

Mosae Ponte. De opdracht luidde: het ontwikkelen van vernieuwende

ideeën voor de invulling van de open plekken aan de oostzijde van de

brug, het gebied rondom De Griend en de voormalige stadsbrouwerij

De Ridder. De Maastrichtse architect Michiel Ritzen blijkt nu de beste

ideeën te hebben ontwikkeld. Hij stelt voor een trapgebouw met

uitkijkfunctie aan de kop van de Wilhelminabrug te bouwen. De Griend

moet een grote speelplek met zwemvoorziening, skatezone en basket-

balveld worden. Aan de kant van de parkeergarage bepleit hij een

nieuwe brug, die De Griend en het Bassin met elkaar verbindt.

De woningstichting zal de ideeën van Ritzen verwerken in een concept

dat aan de gemeente zal worden overhandigd. In de plannen zullen ook

goede elementen uit de ontwerpen van de drie andere deelnemers

worden verwerkt.

ZORGEN OVER PLANNEN OMVORMING GEVANGENIS OVER-

MAZE De directies van de Maastrichtse gevangenis Overmaze en

tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Venray hebben onderzocht welke

toekomstige bestemming mogelijk is voor Overmaze. Volgens het

ministerie van Justitie heeft deze instelling nu teveel gewone cellen,

terwijl er een tekort is aan tbs-plaatsen. Het onderzoek levert een plan

op dat voorziet in een ombouw van de gevangenis tot half tbs-kliniek

en half penitentiair psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe bestemming kan

naar verwachting driehonderdvijfenzestig fulltime banen opleveren;

nu werken er honderdzeventig mensen. In een reactie op de plannen

zegt burgemeester Gerd Leers de toename van de werkgelegenheid

toe te juichen. Hij wil wel garanties over verlofregelingen en andere

resocialisatietrajecten aangezien Overmaze in de toch al gevoelige wijk

Limmel ligt. Verder is de burgemeester tegen resocialisatiewoningen in

Maastricht en omgeving. Deze zaken zullen worden aangekaart in

overleg met justitie en de directie van De Rooyse Wissel.
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Een zelfverzekerde Gerd Leers staat terecht voor ’t Wiecker Tribunaol.



WINKELCENTRUM ENTRE DEUX OPENT ZIJN DEUREN

Ofschoon nog niet alle winkels hun deuren geopend hebben, gaan veel

nieuwsgierigen op verkenning in Maastrichts nieuwste winkelcentrum,

dat zo’n twaalfduizend vierkante meter winkeloppervlakte omvat.

De meeste bezoekers blijken onder de indruk te zijn van de verrassende

open architectuur en de fraaie glazen overkapping van het drie

verdiepingen tellende winkelcomplex. Men is ook te spreken over de

historische uitstraling van de buitengevels en de fraaie hekwerken van

de hand van kunstenares Désirée Tonnaer. Met een flinke vertraging

wordt ook de gerestaureerde en als boekhandel ingerichte Domini-

canenkerk in gebruik genomen; hier wordt evenwel nog volop

gebouwd. De bezoekers trekken zich niet veel aan van de werkzaam-

heden en vergapen zich aan de gerestaureerde fresco’s en de imposan-

te boekenflat. De eerste boekpresentatie op het voormalig priesterkoor,

dat als koffiehoek functioneert, gaat toepasselijk over architectuur.

Prof. dr. Nico Nelissen licht er zijn boek Hart voor architectuur in Europa

toe. Parallel aan een en ander wordt de van een nieuwe bestrating

voorziene Helmstraat weer voor het verkeer opengesteld.

CORNEILLE-TRAM VERLEDEN TIJD De eigenaar van de met

levensgrote reproducties van de Nederlandse Cobra-kunstenaar

Corneille beschilderde stadstram haalt het voertuig terug naar België.

De kleurrijke afbeeldingen waren al geruime tijd afgeplakt in verband

met kluchtachtige conflicten rond de betaling van de rechten en de

vergoeding aan de kunstenares die de schilderingen aanbracht.

De eigenaar, Marc Volkaerts, zegt van het politieke gedoe in Maastricht

af te willen. Hij heeft de reproducties laten verwijderen en wil volgend

jaar een nieuwe frisse start maken. ‘De Rooie Sinjeur’, de andere tram

van Volkaerts, rijdt nog altijd met toeristen door de stad.
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Totaal vernieuwd winkelcentrum Entre Deux geopend.



WEBSITE JAARBOEK MAASTRICHT Voorafgaand aan de over-

handiging van de eerste exemplaren van het Jaarboek Maastricht 2005-

2006 maakt René van den Bergh, voorzitter van de Stichting Jaarboek

Maastricht, de lancering van een website over de jaarboeken bekend.

Vanaf nu kunnen de door de stichting uitgegeven boeken ook op het

internet geraadpleegd worden. Het eerste deel, dat via jaarboekmaas-

tricht.nl te bekijken is, heeft betrekking op de periode 2005-2006.

Voorafgaande jaarboeken zullen geleidelijkaan een plaats op de

website krijgen. Via de website kan ook ingeschreven worden op

volgende edities. De eerste exemplaren van de 51ste editie worden

tijdens een zitting in het bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht

overhandigd aan André Postema, vice-voorzitter van het college

van bestuur van de universiteit, Paul Smit, directeur van Vodafone en

Ben de Bruijn van het Struyskommitee, dat deze uitgave extra heeft

gesponsord.

ELFDE VAN DE ELFDE De officiële opening van het Limburgse

carnavalsseizoen op zaterdag 11 november lokt rond de twintigduizend

bezoekers naar een bruisend Vrijthof. Carnavalisten, soms lichtelijk

aangeschoten, vermengen zich zonder noemenswaardige problemen

met het winkelend publiek. Velen van hen begeven zich na afloop

in een lange hossende sliert naar het NS-station en worden daarbij

enigszins opgehouden door de smalle houten noodvoorziening op de

Sint-Servaasbrug.

MEER HISTORISCHE TROUWLOCATIES Om voor de wet te

trouwen kunnen bruidsparen al kiezen uit vier locaties: het stadhuis,

het Theater aan het Vrijthof, Château Neercanne en Museum Spaans

Gouvernement. Met de aanwijzing van de Cellebroederskapel aan

de Cellebroedersstraat en de voormalige Kannunikenwoning aan

het Sint-Servaasklooster verruimt de gemeente het aantal historische

trouwlocaties.
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Stichting Jaarboek Maastricht beschikt nu ook over eigen website. Elfde van de Elfde kan duur uitvallen!



GROTE OPKNAPBEURT BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG

Volgens wethouder Wim Hazeu is de monumentale algemene begraaf-

plaats hard toe aan groot onderhoud. Daarom trekt de gemeente de

komende jaren een miljoen achthonderdduizend euro uit voor een

aanpak die bestaat uit: het creëren van nieuwe graven door een gedeel-

telijke ruiming, renovatie van de paden en het op orde brengen van

de bestaande grafvelden, onderhoud aan het bomenbestand, het

aanbrengen van bewegwijzering en de restauratie van de bestaande

bebouwing. In totaal komt er plaats voor veertienhonderd nieuwe

graven. De opknapbeurt wordt gefinancierd door een flinke tariefs-

verhoging. Voorts heeft de gemeente het voornemen om twee-

honderdvijftig grafmonumenten met een grote cultuurhistorische

waarde te herstellen. Hiervoor is tweehonderdvijftigduizend euro extra

nodig; onder meer op te brengen door de Stichting Tongersehof.

DINEREN IN MUSEUM SPAANS GOUVERNEMENT Het

museum aan het Vrijthof, de voormalige verblijfplaats van keizer Karel

V, wil zijn stijlkamers uit de zeventiende en achttiende eeuw beschikbaar

stellen voor ontvangsten en diners. Banken en bedrijven die op zoek zijn

naar een passende ambiance om klanten, relaties en vrienden te

ontvangen, kunnen op die manier een bron van inkomsten vormen

voor het museum. De gemeente betaalt aan het museum enkel een

tegemoetkoming in de huisvestingskosten.

BINNENSTAD MET DE STERKSTE ECONOMIE Als het gaat om

harde economische cijfers komt de Maastrichtse binnenstad als beste

naar voren in een vergelijking van 32 gemeenten. Dit blijkt uit een

voor Elsevier door Bureau Louter uitgevoerd onderzoek. Gekeken is

naar vijf sectoren: horeca, detailhandel, cultuur, zakelijke en financiële

diensten en het openbaar bestuur. Tweede en derde op de ranglijst zijn

Den Bosch en Roermond.
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Koningin Beatrix luistert de viering van het jubileum van Europees instituut aan het Onze-Lieve-Vrouweplein op.



NIEUWE GEMEENTESECRETARIS Jan Nauta, algemeen directeur

bij de provincie Drenthe, wordt per 1 januari 2007 de hoogste baas van

de bijna zeventienhonderd ambtenaren die in dienst zijn bij de gemeen-

te. De nieuwe gemeentesecretaris woonde in Maastricht toen hij van

1997 tot 2002 bij de provincie Limburg werkte als waarnemend griffier

en als lid van de driehoofdige directie. De zoektocht naar de opvolger

van interim-gemeentesecretaris Peter van de Burg duurde bijna een

half jaar.

PARKEERNOTA LEIDT TOT COMMOTIE Als het aan het college

van burgemeester en wethouders ligt, moeten bezoekers van de stad

’s avonds en op zondag betalen voor een parkeerplaats in en rond het

centrum. Dit is op te maken uit een conceptbeleidsnota, waarin het

parkeerbeleid voor de komende jaren wordt uitgestippeld. Volgens

verkeerswethouder Wim Hazeu moet het plan de stad ‘meer lucht

geven’. Verder gaan er gedifferentieerde en hogere parkeertarieven gel-

den voor zowel het parkeren op straat als in de diverse parkeergarages.

Ook moeten er zogenaamde Park & Ride en Park & Walk voorzieningen

komen aan de rand van de stad en in de buitenwijken. De voorstellen

hebben al direct tot felle reacties geleid. Men vreest niet alleen voor de

eigen portemonnee, maar ook voor de toekomst van de stad.

KONINGIN BEATRIX BEZOEKT EUROPEES INSTITUUT Het

aan het Onze-Lieve-Vrouweplein gevestigde European Institute of

Public Administration (EIPA) viert zijn 25-jarig bestaan. Met haar bezoek

onderstreept koningin Beatrix haar waardering voor dit instituut, dat een

centrale rol speelt bij de training van Europese ambtenaren en politici.

In 1981 werd begonnen met een twintigtal medewerkers. Momenteel

zijn er vier sublocaties: in Milaan, Barcelona, Luxemburg en Warschau.

Onder de sprekers bevindt zich Maria van der Hoeven, minister van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De koningin onthult een door

beeldend kunstenaar Appie Drielsma ontworpen herinneringsplaquette.

‘REUBE, FRIET EN BEER’ Dit is de naam van het ‘vastelaovends-

leedsje’ 2007. Het winnende lied is geschreven door vier vrienden:

Fokke Fernhout, Bob Hoekstra, Jasper Holthuis en Joof Schöpping.

Zij kwalificeren het lied als een uit de hand gelopen jongensgrap;

muziekkenners en ‘zaate hermeniekes’ achten het totaal ongeschikt

voor carnaval. Het is geen doorsnee samba, mars of wals en er zitten

zoveel tempowisselingen in, dat het bijna niet te spelen is. De ‘herme-

niekes’ hebben echter nog ruim drie maanden om te oefenen!

ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT(azM) BESTE IVF-

KLINIEK Nederland heeft twaalf centra voor behandelingen rond

reageerbuisbevruchtingen. Het van het azM deel uitmakende Centrum

voor Voortplantingsgeneeskunde blijkt volgens een vergelijkend onder-

zoek de beste resultaten te behalen. Bijna de helft van de vrouwen die

in 2005 betrokken waren bij IVF-behandelingen in Maastricht werd

zwanger.
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Jan Nauta, de nieuwe gemeentesecretaris.
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Verhuizing halve ‘woonwagen’.
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AFTRAP ‘MAASTRICHT CELEBRATES EUROPE’ Op 7 februari

2007 is het vijftien jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht door de

regeringsleiders van twaalf landen werd ondertekend in het

Gouvernement. Dit verdrag effende de weg voor de Europese Unie,

leidde tot de invoering van de euro en bezorgde Maastricht een

grote naamsbekendheid. 2007 wordt daarom voor Maastricht een jaar

om te gedenken en feest te vieren. Met de lancering van de website

maastricht.eu geeft het gemeentebestuur in het stadhuis de aftrap voor

de manifestatie ‘Maastricht celebrates Europe’, die tot oktober 2007

duurt. Het programma staat niet alleen in het teken van vijftien jaar

Verdrag van Maastricht maar richt zich ook op vijftig jaar Verdrag van

Rome. Op de agenda staan onder meer een boekpresentatie, een debat

met voormalige regeringsleiders, een door het Rode Kruis georganiseerd

congres met nazaten van voormalige wereldleiders, een tentoonstelling

en een filmfestival. Het Preuvenemint zal ook Europees getint zijn.

Een vuurwerkkampioenschap van de Europese regio’s zal de manifes-

tatie afsluiten.

WK PETANQUE NAAR MAASTRICHT Zoals het zich laat aanzien,

mag Maastricht het wereldkampioenschap petanque in 2009 organise-

ren. De Boulodrôme, de officiële petanquehal die op Sportpark West

wordt gebouwd, is te klein voor alle deelnemers. Om die reden wordt

voor het kampioenschap uitgeweken naar het MECC.



DECEMBER ‘06
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De beeldend kunstenaar Guus van Eck, de ‘huisschilder’ van Maastricht, kreeg van de gemeente de opdracht om de promotiecampagne rond de

Eurotop van 1991 vorm te geven. De vooral door architectuur gefascineerde Van Eck laat in de tentoonstelling ‘Guus van Eck celebrates Europe’ in

Museum Spaans Gouvernement zien wie hij is: kunstenaar en Europeaan ten voeten uit.



Maastricht kleurt weer roze tijdens het WinterPride festival.

REGIONALE ECONOMIE VAART WEL BIJ THE EUROPEAN

FINE ART FAIR (TEFAF) Een in opdracht van de TEFAF uitgevoerd

onderzoek naar de economische effecten van de wereldberoemde

kunstbeurs wijst uit, dat deze een goudmijn is voor de kunsthandelaren.

Zo hebben zij in 2006 voor maar liefst een half miljard euro aan kunst

verkocht. Ook de regionale economie profiteert behoorlijk mee van de

beurs. De handelaren geven twaalf miljoen euro uit aan de beveiliging

en het verfraaien van hun stands. De bezoekers geven jaarlijks rond

de acht miljoen euro uit aan hotels, restaurants, taxibedrijven en dure

modezaken in Maastricht en omgeving. Afgelopen jaar kwam een deel

van de vierentachtigduizend bezoekers met een privé-jet; op Maastricht

Aachen Airport landden er honderdvijfennegentig.

TOCH VOLLEDIGE SLOOP KPN-KANTOOR Bij de presentatie van

het voorlopig ontwerp voor de bebouwing van de KPN-locatie aan de

President Rooseveltlaan blijkt, dat de opstellers ervan goed hebben

geluisterd naar de bezoekers van een eerder gehouden informatie-

avond. Toen ging men nog uit van gedeeltelijke sloop en verbouwing

van het voormalige KPN-kantoor. Naar de mening van de insprekers zou

dat een te massieve bouwmassa opleveren. Door volledige sloop kan er

nu een meer open mix van kantoren, appartementen en winkelruimten

rond een binnenplein worden gerealiseerd. De tweehonderd geplande

appartementen in het complex, dat de naam Maartenspoort krijgt,

kunnen een rol spelen bij de herhuisvesting van de bewoners van

de te slopen flats langs de A2-traverse. Die moeten verdwijnen in

verband met de ondertunneling van de traverse. De betrokken partijen

verwachten dat het project vóór 2010, dus ruim voor de start van de

tunnelbouw, opgeleverd kan worden.
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Geen wonder dat GroenLinks niet naar het Wintercircus gaat!

AANBESTEDING A2-PROJECT IN GANG GEZET Er ligt een

bouwopdracht ter waarde van ongeveer een miljard euro klaar voor

de partij die de aanbesteding van het grootschalige A2-project wint.

Het komt daarom niet vreemd over, dat meer dan honderd vertegen-

woordigers uit de bouw- en ontwikkelingswereld de door het

A2-projectbureau georganiseerde informatiebijeenkomst over het

tunnelplan bijwonen. Deze bijeenkomst moet worden gezien als de start

van het aanbestedingstraject. Daarbij gaat het niet alleen om het

realiseren van de tunnelbak, maar ook om de inrichting van het totale

gebied tussen het Europaplein in het zuiden en de landgoederenzone,

de ontsluiting van de Beatrixhaven en de verknoping met de A79 in

het noorden. Ook de bouw van meer dan duizend woningen en

commerciële ruimtes maakt deel uit van het project. Vóór 15 februari

2007 moeten geïnteresseerden laten weten of ze meedingen naar de

bouwopdracht. Ze worden uitgedaagd om een integraal gebiedsplan te

maken, inclusief een kostenoverzicht. Na verschillende tussenstappen

wordt in de tweede helft van 2009 gekozen voor het beste ontwerp.

Kwaliteit wint!

GROENLINKS NIET NAAR WINTERCIRCUS De raadsfractie van

GroenLinks gaat uit protest niet mee met het bezoek van de gemeente

aan het Wintercircus in het MECC. De fractie vindt het een slecht

voorbeeld als de gemeente naar een voorstelling van een circus met

wilde dieren gaat. Niet bekend is of het standpunt van de fractie ook

van invloed is op bezoekjes van haar leden aan Winterland nu blijkt dat

zich daar een bijtende ezel bevindt!

OPBRENGST PREUVENEMINT VERDEELD De vijfentwintigste

editie van het in augustus gehouden Preuvenemint brengt netto ruim

honderddertienduizend euro op. Zoals gebruikelijk gaat de opbrengst

naar diverse goede doelen. Het merendeel gaat naar de vrijwilligers.

Voor een deel in de vorm van steun aan het verenigingsleven, dat de

buffetbemanningen en glazenophalers leverde, en deels voor het kunst-

werk De Vrijwilliger. Dit bijna drie meter hoge beeld zal een plaats

krijgen in het bij de Markt in aanbouw zijnde Mosae Forum. Tot de

overige goede doelen behoren onder meer de Stichting PIMMA,

dat geld krijgt voor een scholenbouwproject, en het kindertelevisie-

programma Bert Buis van het academisch ziekenhuis Maastricht.
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Burgemeesters van de gemeenten Lanaken en Riemst ontvangen De Trichter.

PARK & WALK Een viertal op loopafstand van het centrum gelegen

parkeerterreinen zal op korte termijn worden verbeterd en uitgebreid.

Hierover bereiken de gemeente en parkeerbedrijf Q-Park overeenstem-

ming. Het gaat om de in het bezit van NS Vastgoed zijnde terreinen aan

de Cabergerweg en de noordzijde van het station plus de parkeerplaat-

sen onder de J.F. Kennedybrug en de Noorderbrug. De twee laatste

parkeerterreinen worden opnieuw ingericht. Er komen slagbomen en

camera’s. Voorts wordt er een goede verlichting aangebracht en zullen

er omheiningen worden geplaatst. De vier terreinen, met ruimte voor in

totaal elfhonderdvijftig auto’s, zullen verder gaan onder de benaming

Park & Walk. Een dagparkeerkaart zal 4,70 euro gaan kosten. Hiermee

hoopt de gemeente de terreinen vooral aantrekkelijk te maken voor

forensen, toeristen en dagjesmensen. Met deze benadering wordt een

voorschot genomen op de maatregelen die zijn opgenomen in de

onlangs gepresenteerde (concept)beleidsnota parkeren. Tijdens de top-

dagen voor de kerst blijkt maar weer eens overduidelijk hoe groot het

parkeerprobleem in Maastricht is. Er vormen zich lange rijen wachten-

den voor de parkeergarages en die rijen hinderen het overige verkeer

dat zich een weg baant richting centrum of het centrum juist wil

verlaten. Iedereen beaamt dat dit geen reclame is voor de stad.

TRICHTER VOOR VERTREKKENDE BURGEMEESTERS Als

dank voor hun positieve samenwerking met Maastricht overhandigt

burgemeester Gerd Leers de Maastrichtse onderscheiding De Trichter

aan Alex van Gronsveld en Jan Peumans, de na een lange ambtstermijn

vertrekkende burgemeesters van respectievelijk de gemeenten Lanaken

en Riemst. In zijn speech refereert de Maastrichtse burgervader aan

recente grensoverschrijdende problemen, zoals die rond de ‘verboden’

sluiproute naar België bij asfalteringswerkzaamheden aan de Tongerse-

weg en de plannen voor een wietverkooppunt vlakbij de grensovergang

naar Lanaken.
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Sportief intermezzo in La Bonbonnière tijdens het door de gemeente georganiseerde sportcongres Mestreech Beweeg.

ZWEMBADNOTA TERUGGETROKKEN Het college van burge-

meester en wethouders besluit de in politiek Maastricht zwaar

bekritiseerde zwembadnota voorlopig terug te trekken. Wat is het

geval? Het plan van wethouder Luc Winants voor de bouw van een

eenentwintig miljoen euro kostend nieuw zwembad bij de Geusselt

blijkt niet te kunnen rekenen op steun in de gemeenteraad. De meeste

partijen willen coûte que coûte vasthouden aan een tweede openbaar

zwembad in Maastricht. Deze vasthoudendheid is alleen maar groter

geworden sinds duidelijk werd dat het particulier zwembad op de

Dousberg een besloten karakter krijgt. Eerder werd aangenomen dat

dit zwembad openbaar zou zijn. Overigens bestaan nog veel vragen

over de financiering van het zwembad bij de Geusselt. Men heeft

weinig vertrouwen in de bereidheid van omliggende gemeenten en de

provincie om mee te betalen.

EXTRA MONUMENTENSUBSIDIE Wethouder Wim Hazeu rea-

geert verheugd op de toekenning van bijna anderhalf miljoen euro uit

een extra subsidiepot van het Rijk voor het wegwerken van restauratie-

achterstanden. Het geld is bestemd voor de reparatie van het dak van

de Sint-Janskerk aan het Vrijthof en het in oude staat terugbrengen van

de Timmerfabriek van de Sphinx aan het Bassin. De wethouder ziet dit

als een bekroning van een jarenlange actieve lobby. Hij verwacht in

2007 voldoende subsidie te ontvangen om eindelijk te kunnen starten

met de restauratie van de Sint-Lambertuskerk aan het Koningin

Emmaplein.



Feestelijke start van de bouwactiviteiten voor het centrumplan Wittevrouwenveld.

LOGO MOET MAASTRICHT OP DE KAART ZETTEN

Citymarketeer Erik Rosier voert in opdracht van de gemeente met een

aantal partijen overleg over de wijze waarop Maastricht zich in de

toekomst moet profileren om als bezoekers- en vestigingsstad attractief

te blijven. Dit moet onder meer resulteren in een logo, eventueel

gecombineerd met een slogan, om Maastricht als merknaam in de markt

te zetten. De stad gaat in ieder geval inzetten op drie kernwaarden:

Europees, allure en kwaliteit. Maastricht wil zich op het gebied van

citymarketing in de komende jaren vooral profileren als winkelstad,

Europese stad, universiteitsstad, Bourgondische stad en ‘Made in

Maastricht’; een fusie van industrie en cultuur. Met deze dimensies

denkt de Limburgse hoofdstad zich te kunnen onderscheiden van

andere Nederlandse steden. Verwacht wordt dat het logo kan worden

gepresenteerd tijdens de internationale kunstbeurs The European Fine

Art Fair (TEFAF) in maart.

De vereniging Kultureel Overleg Maastricht, waarbij vijfentwintig

professionele culturele instellingen zijn aangesloten, toont zich in een

open brief aan het college van burgemeester en wethouders veront-

waardigd over de bescheiden rol die voor cultuur is weggelegd in het

citymarketingplan van de gemeente.

DOCUMENTAIRE ‘BOSCHSTRAAT 24’ IN TIMMERFABRIEK

De vertoning van de in opdracht van Wijkontwikkelingsmaatschappij

Belvédère gemaakte documentaire over de Boschstraat en de Sphinx

trekt veel belangstellenden naar de aan het Bassin gelegen Timmer-

fabriek. In de afgelopen maanden filmden de Maastrichtse cineasten

Math en Max van Even op voor veel stadgenoten onbekende plekken

in de kelders en op de zolders van het fabriekscomplex. De beelden van

het exterieur van de fabriek zijn bijna tijdloos en het geboden uitzicht

vanaf het Eiffel-gebouw op stad en omgeving vormt een prachtig pano-

rama. Ook zijn er nog opnamen gemaakt tijdens het productieproces en

worden (oud-)werknemers aan het woord gelaten; het zijn emotionele

herinneringen. Tot slot worden de toekomstplannen voor het Sphinx-

terrein aan de hand van een maquette uiteengezet.52 • jaarboek maast r i cht
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MOEILIJKE START ‘LE PLUS FAST’ De komende twee jaar

verbindt op werkdagen de Maastricht-Brussel Express de stad elk uur

via een hogesnelheidslijn met de Belgische hoofdstad. De boemel

Maastricht-Luik is daarmee, vooralsnog op werkdagen, verleden tijd.

De reistijd naar Brussel zal minder dan anderhalf uur bedragen. Via de

verbinding met hogesnelheidstreinen is Parijs nu binnen drie uur bereik-

baar en Londen binnen drieëneenhalf uur. Na de ‘maidentrip’ van de

Maastricht-Brussel Express, die met een vertraging van tien minuten in

gang wordt gezet, zegt burgemeester Gerd Leers tijdens een presenta-

tie op het stadhuis in Brussel: ‘Wie denkt dat het simpel is om een trein

te laten rijden tussen twee steden die op nog geen twintig kilometer

van elkaar liggen aan weerszijden van de grens, vergist zich deerlijk’.

Daarmee verwijst hij onder meer naar het handelen van de Inspectie van

Verkeer en Waterstaat, die tot het laatst toe heeft dwarsgelegen bij het

verstrekken van een vergunning om een Belgische personentrein op

Nederlands grondgebied te laten rijden. Daags na de eerste reis wordt

een trein stilgelegd door diezelfde inspectie. Volgens de inspecteur zat

er een machinist achter de bedieningsknoppen die, tegen de regels in,

alleen Franstalig is. Daar de Belgische spoorwegmaatschappij een

andere - tweetalige - machinist moest optrommelen, liep de trein ander-

half uur vertraging op. Uiteraard waren verschillende passagiers hier de

dupe van omdat ze hun aansluiting naar Parijs en Londen hebben

gemist. CDA-kamerlid Ger Koopmans geeft te kennen de kwestie in de

Tweede Kamer aan de orde te stellen.

SINT-SERVAAS VOLGENS JOCUNDUS Onder deze titel presen-

teert dr. Régis de la Haye zijn boek over de schepper van de Servaas-

legende. Het is een integrale vertaling van de levensbeschrijving en de

wonderverhalen van de heilige Servatius, de eerste bisschop en tevens

patroonheilige van Maastricht. De schrijver van de in het jaar 1088

voltooide legende is de monnik Jocundus uit het Franse klooster Fleury.

De la Haye, archivaris aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg,

heeft voor zijn boek veel onderzoek gedaan naar voorgaande levens-

beschrijvingen, berichten en teksten over Servatius. Het boek is in

zekere zin ook een eerherstel voor Jocundus, die vroeger als een

onbetrouwbare bron werd bestempeld.

Wachtend op ‘Le plus fast’ van Brussel naar Maastricht.



INSPRAAKRONDE CAMPUSPLAN VAN START Het verschil van

mening tussen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer en woningstichting Servatius over enkele

onderdelen van de plannen voor de bouw van de studentencampus in

Randwyck-Noord is nagenoeg opgelost. Dit maakt het volgens directeur

Leks Verzijlbergh van Servatius mogelijk in 2007 te beginnen met de

bouwactiviteiten. De gemeente staat volledig achter de plannen, maar

moet wel nog het bestemmingsplan wijzigen. De inspraakronde begint

met het ter inzage leggen van de plannen en een informatieavond voor

de buurt. De universiteitscampus, die wordt ontwikkeld door de Spaanse

architect Santiago Calatrava zal naast de studentenonderkomens plaats

bieden aan commerciële ruimtes, horeca en een grote sporthal.

HET LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOT-

SCHAP (LGOG) WIL HISTORISCH MUSEUM De Kring Maastricht

van het LGOG vindt dat Maastricht hoognodig een gemeentelijk

historisch museum behoeft. Er worden in toenemende mate particuliere

collecties van cultuurhistorisch belang voor de stad aangeboden en

die kunnen nu niet worden geëxposeerd. Ook is er onvoldoende

depotruimte voor de opslag van historisch waardevolle collecties.

Om zijn pleidooi te onderbouwen wijst de kring naar twee zaken die in

dit verband min of meer actueel zijn. Onlangs hebben zowel de Sphinx

als de Stichting Regout laten doorschemeren bereid te zijn hun histori-

sche collecties aan de stad in bruikleen te geven op voorwaarde dat

ze geëxposeerd worden. Dan is er nog de collectie Romeinse bouw- en

beeldhouwfragmenten, die in 1963 als restanten van de Romeinse brug

op de bodem van de Maas zijn teruggevonden. In een reactie laat

cultuurwethouder Jean Jacobs weten dat een historisch museum er niet

komt. Hij stelt dat de gemeente niet alle aangeboden collecties kan

opnemen. ‘We moeten kieskeurig zijn. Musea en verenigingen kunnen

ook collecties absorberen’. Er moet volgens hem wel een historisch

informatiepunt komen.50 • jaarboek maast r i cht

Pinkpop-organisator Jan Smeets ontvangt de BonnefantenPenning uit handen van museumdirecteur Alexander van Grevenstein.
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Leden van de Suristam uit Ethiopië bezoeken Winterland. Zij doen mee aan het SBS 6-programma Groeten uit de Rimboe.

‘GUUS VAN ECK CELEBRATES EUROPE’ In Museum Spaans

Gouvernement is een tentoonstelling te zien van de uit Sittard afkom-

stige en nu op Sicilië wonende kunstenaar Guus van Eck. Hij studeerde

aan beide kunstacademies in Maastricht. Al tijdens zijn studietijd

verwierf hij bekendheid met stadsgezichten van Maastricht, waarin

vooral zijn fascinatie voor architectuur tot uiting komt. Dit leidde tot de

opdracht om de promotiecampagne rond de Eurotop van 1991 vorm te

geven en het logo te ontwerpen voor de Euro-manifestatie, gehouden

in de nacht van 31 december 2001 op 1 januari 2002 ter gelegenheid

van de introductie van de euro. Mede dankzij deze opdrachten van de

gemeente wordt Van Eck ook wel de ‘huisschilder’ van Maastricht

genoemd. Guus van Eck maakte ook stadsportretten van Amsterdam,

Den Haag, Rome, Chicago en Dallas. De tentoonstelling ‘Guus van Eck

celebrates Europe’ laat zien wie hij is: kunstenaar en Europeaan ten

voeten uit.

NIEUWE AFLEVERING IN ‘SOAP’ TIENDE BOOG Om de

Maastrichtenaren ervan te overtuigen dat er wel degelijk wordt gewerkt

aan de restauratie van de tiende boog van de Sint-Servaasbrug,

verspreidt de gemeente speciale folders. Daarin wordt uiteengezet hoe

en volgens welk tijdschema het werk verloopt. Nogal wat mensen

hadden zich beklaagd over het ongemak van de houten noodbrug,

terwijl het werk volgens hen stil ligt.

HULDIGING MILJOENSTE BELGISCHE GAST De VVV Maas-

tricht, gevestigd in het Dinghuis, valt de eer te beurt om de miljoenste

Belgische gast van dit jaar in de bloemetjes te zetten. Voor het eerst in

de geschiedenis kan volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme &

Congressen worden vastgesteld, dat in 2006 meer dan een miljoen

Belgische toeristen ergens in ons land overnachtten.



JAN BESSELLINK NEEMT AFSCHEID VAN LUMIÈRE Met een

door hemzelf samengesteld filmprogramma neemt Jan Besselink

afscheid van het Maastrichtse Filmtheater Lumière dat hij vanaf 1984

heeft geleid.

JAN HUPPERTS ZESTIG JAAR DIRIGENT Hij viert dit jaar zijn

vijfentachtigste verjaardag en werkt daarvan zestig jaar als dirigent.

Jan Hupperts uit Itteren is bijna zijn hele leven met muziek bezig

geweest; als pianist, dirigent en muziekleraar. Zijn twee toonkunstkoren

in Roermond en Maastricht vieren het jubileum met een uitvoering van

‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn.

ROGER HAGEMAN OVERLEDEN Na een kort ziekbed overlijdt

Trajekt-directeur Roger Hageman op 53-jarige leeftijd. Hij zal herinnerd

worden als een inspirerend bestuurder en een bevlogen maatschappelijk

ondernemer die volledig verankerd was in de Maastrichtse samenleving.

Veel lof kreeg Hageman toegezwaaid voor het transparant maken van

de welzijnsorganisatie Trajekt.

PORTRETTEN NICARAGUAANSE KINDEREN IN CENTRE

CÉRAMIQUE De tentoonstelling Jong Geleerd ... toont kinderen uit

Rama die, hoe klein ze ook zijn, veelal zwaar werk combineren met het

volgen van onderwijs. De portretten zijn gemaakt door tien jongeren uit

Maastricht. Dankzij de stedenband Maastricht-Rama en het subsidie-

programma Xplore van het ministerie van Buitenlandse Zaken woonden

zij afgelopen zomer vier weken bij een gezin in de stad Rama. Ze heb-

ben zich ingezet voor een school die mede met geld van de stedenband

wordt gefinancierd. Ook werden er projecten gevolgd en organiseerden

zij een voetbaltoernooi. Terug in Maastricht vertellen ze over hun

ervaringen op scholen, in verzorgingshuizen en tijdens een college aan

psychologiestudenten.48 • jaarboek maast r i cht

Jan Besselink verlaat Filmtheater Lumière.
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TOP OSS VELT MVV VLAK VOOR DE WINTERSTOP De

Maastrichtenaren verliezen uit met 3-0 van TOP Oss. Daardoor gaat

MVV de winterstop in met een dertiende plaats op de ranglijst. Na een

redelijke start van het voetbalseizoen lijkt de club in een vrije val terecht

te zijn gekomen.

SPHINX AAN DE BOSCHSTRAAT SLUIT DE POORTEN De laat-

ste dag dat er nog geproduceerd wordt bij de sanitairfabriek in de

binnenstad betekent voor tweehonderdzestig werknemers tevens het

afscheid van het bedrijf, waar men vaak tientallen jaren heeft gewerkt.

Zij verhuizen niet mee naar de volledig geautomatiseerde fabriek in de

Beatrixhaven. Sphinx houdt tweehonderdtwintig mensen in dienst in de

productie, op kantoor en in het in Genk gevestigde distributiecentrum.

Ten overstaan van het personeel houdt burgemeester Gerd Leers op de

sluitingsdag een pleidooi om Petrus Regout, de omstreden oprichter van

de Sphinx, posthuum alsnog te eren voor zijn betekenis voor Maastricht.

Volgens hem heeft de fabriek bijgedragen aan de welvaart en de

modernisering van de stad. Waardering kreeg Regout niet voor zijn

verdiensten, omdat ze overschaduwd werden door verwijten over

kinderarbeid in zijn fabrieken en beroerde sociale omstandigheden voor

zijn arbeiders. Leers ziet evenwel geen rol voor zichzelf weggelegd bij dit

eerherstel: ‘Ik laat het graag aan de historici, de sociaal-culturele sector

en politiek-bestuurlijk Maastricht over om aan te geven met welk

signaal recht kan worden gedaan aan de geschiedenis’.

HET PARCOURS OOK IN 2007 De organisatie van Het Parcours, de

jaarlijkse manifestatie waarop de culturele instellingen hun programma

voor het komende seizoen presenteren, kan rekenen op een subsidie

van de gemeente van zestigduizend euro. Door de bezuinigingen van de

gemeente op de evenementenpot had cultuurwethouder Jean Jacobs

zich bij de opening van de vorige editie van Het Parcours nog sceptisch

uitgelaten over de mogelijkheid van subsidieverstrekking en leek de

manifestatie ten dode opgeschreven. Door een verhoging van het

budget voor culturele evenementen kan Het Parcours in 2007 toch

doorgaan.

‘LEKKER ETEN’ IN HET BONNEFANTENMUSEUM Binnen de

traditie van themarondleidingen tijdens de kerstvakantie kiest het

Bonnefantenmuseum dit jaar voor een welgevulde dis. Bij Kerstmis

hoort namelijk ook lekker eten. Tijdens de rondleidingen worden de

bezoekers langs schilderijen met stillevens van lekkernijen geleid.

De gidsen hebben zich aan de hand van een kookboek verdiept in het

culinaire gedachtengoed van de Gouden Eeuw. Met die kennis kunnen

ze bij de schilderijen duidelijk maken, hoe de opvattingen over lekker

eten in de loop van de eeuwen zijn veranderd.

TIJDELIJKE SLUITING TWEE COFFEESHOPS Omdat ze canna-

bis aan minderjarigen zouden hebben verkocht, gelast burgemeester

Gerd Leers sluiting van coffeeshops Mississippi aan de Wilhelminakade

en Kosbor aan de Kleine Gracht. Voor straf moeten ze drie maanden

dicht. Teleurgestelde klanten uit België, Frankrijk en Duitsland hoeven

echter niet te vrezen zonder joints te komen zitten; drugsrunners

springen gelijk in het gat dat door de sluiting is ontstaan!

WERKLOOSHEID NEEMT AF Het Centrum voor Werk en Inkomen

in Maastricht maakt bekend dat tussen november 2005 en november

2006 het aantal baanzoekers in de kaartenbakken met iets meer

dan duizend is afgenomen: van 7.387 naar 6.378, een daling van bijna

14 procent. Het werkloosheidspercentage in Maastricht komt daarmee

op 11,8 tegen 9,7 procent voor de hele provincie.

jaarboek maast r i cht • 57



JANUARI ‘07

58 • jaarboek maast r i cht

Plein 1992 in de wijk Céramique herinnert aan de ondertekening van het Verdrag van Maastricht. Voor de keuze van de bestrating is inspiratie

opgedaan op het Domplein in Sevilla. Bij een aantal kruispunten van dubbele rijen witgranieten banden zijn bronzen plaquettes aangebracht met

afwisselend het euroteken en het jaartal 1992.



Proeven en keuren tijdens culinair smaakevent Puur.

GARANTIES VOOR BEDRIJVEN OP INDUSTRIETERREIN

BOSSCHERVELD Voor bijna tachtig bedrijven in het Bosscherveld

komt een einde aan een al jaren durende onzekerheid over hun

toekomst op dit industrieterrein waar meer dan vierduizend mensen

werken. Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère en Bedrijvenver-

eniging Bosscherveld gaan een overeenkomst afsluiten, waarin de

bedrijven de garantie krijgen dat ze hun activiteiten nog minstens tien

jaar ongehinderd kunnen voortzetten. Bosscherveld moet volgens de

plannen de komende dertig jaar in fases plaatsmaken voor de nieuwe

woon-werkwijk Belvédère.

FITNESSPROGRAMMA VOOR SENIOREN Om te stimuleren dat

ouderen meer gaan sporten, start het stadsbestuur - in samenwerking

met negen fitnesscentra - een aantrekkelijk geprijsd sport- en gezond-

heidsprogramma. Dit voorziet in een lichamelijke test en een daarop

gebaseerd individueel bewegingsadvies. Na een fitnessprogramma van

twaalf weken worden de deelnemers opnieuw onderworpen aan een

test en kan worden vastgesteld of hun conditie is verbeterd. Volgens

wethouder Luc Winants van Sport heeft een pilotproject aangetoond

dat er voldoende belangstelling voor een dergelijk fitnessprogramma

bestaat onder de doelgroep van senioren tussen de 55 en de 79 jaar.
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ROLAND I DE NIEUWE STADSPRINS Onder begeleiding van

de Tempeleers, Garderizzjemint de Kachelpiepers en de nodige ‘zaate

hermeniekes’ arriveert de als belastingambtenaar vermomde ‘groete

oonbekinde’ op de Markt. Daar wordt om elf minuten over drie de

nieuwe stadsprins uitgeroepen. Onder de vermomming blijkt Roland

Dear uit Wolder schuil te gaan; hij zal dit jaar als Roland I regeren

over carnavalvierend Maastricht. De nieuwe prins is in het dagelijks

leven adjunct-directeur van de Nederlandse Weekbladen Groep en is

‘zjiemsleger’ bij ‘zaate hermenie’ Klop Diech Un Eijke.

REINIGING KAPEL VAN DE STERRE DER ZEE Door hardnekki-

ge roetaanslag, afkomstig van de grote aantallen devotiekaarsen die

dagelijks worden aangestoken, is de kapel van de Sterre der Zee toe aan

een grote schoonmaakbeurt. Het roet is ook doorgedrongen in de kerk,

het parochiekantoor, de kruisgang en de pastorie. De opknapbeurt zal

een dag of vijf duren.

VOORMALIG L1-GEBOUW PLATFORM VOOR CREATIEVE

BANDS Optredens van diverse lokale bands maken deel uit van de

feestelijke opening van de Muziekgieterij in het oude L1-gebouw aan

de Bankastraat. De Muziekgieterij biedt drie volledig uitgeruste

repetitieruimtes, een concertzaal, een opnamestudio, een winkeltje, een

deejay-lab en een bar. Volgens het bestuur moet de Muziekgieterij een

culturele broedplaats worden voor alles en iedereen in Maastricht die

popmuziek een warm hart toedraagt. Overigens heeft de gemeente

het L1-gebouw slechts tijdelijk beschikbaar gesteld. Stichting de

Muziekgieterij ziet dit niet als een probleem; ze stelt twee jaar de tijd te

hebben om zich te bewijzen en is ervan overtuigd dat dit zal lukken.

Daags voor de opening laat Romaes Ontwikkeling weten op het terrein

van het voormalig gebouw van L1 Radio en TV een zorghotel te willen

realiseren. Een dergelijk hotel moet onderdak bieden aan mensen die na

een operatie in het ziekenhuis uitbehandeld zijn, maar wel nog medische

zorg behoeven of aan personen van wie de thuissituatie problemen met

zich meebrengt. Een lopend marktonderzoek moet de haalbaarheid van

de plannen aantonen. Volgens de ontwikkelaar staat de gemeente

positief tegenover het voornemen een zorghotel te realiseren.
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< Gedeelde blijdschap bij uitroepen Roland Dear tot stadsprins.

Verwijdering roetaanslag van devotiekaarsen.
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Een goede stimulans voor het werken aan een betere wereld.

BEGINT EEN BETERE WERELD IN MAASTRICHT? Dat is wel

de idealistische ambitie van het Rode Kruis met de manifestatie ‘B the

Change’ in het MECC. Het Rode Kruis roept jongeren in Nederland

op zelf initiatieven te nemen om verschillen tussen jongeren onderling

te overbruggen en in actie te komen voor een betere samenleving.

De persoonlijke acties waar ‘B the Change’ jongeren toe oproept, zijn

kleinschalig en vooral lokaal van karakter. Het zijn initiatieven - door,

voor en met jongeren - die gezamenlijk resulteren in een positieve

beweging binnen onze samenleving. Er zijn workshops, hoorcolleges en

masterclasses. De deelnemers krijgen ook de kans om te luisteren naar

en in gesprek te gaan met nazaten van beroemde mensen die een

betere wereld voor ogen hadden, zoals Yolanda, dochter van de

Amerikaanse mensenrechtenactivist dr. Martin Luther King en Tushar, de

kleinzoon van Mahatma Ghandi, het Indiase boegbeeld van geweldloos

verzet. Een breed scala aan problemen komt aan de orde: racisme,

discriminatie, milieu, onrecht, uitbuiting, egoïsme, geweld, vooroordelen

en integratie van culturen. De boodschap die de jongeren meekrijgen

houdt samengevat in: ‘Verander de wereld, begin bij jezelf! Geloof in je

eigen kracht, toon initiatief en laat je niet weerhouden door negatieve-

lingen en sceptici’. Tijdens de manifestatie lanceren het Rode Kruis en de

Vodafone Netherlands Foundation het ‘B the Change Fonds’. Vodafone

stelt hiervoor honderdvijftigduizend euro beschikbaar. Een geweldige

stimulans voor ‘B the Change’, want uit dit fonds kunnen initiatieven

van jongeren financieel worden ondersteund.

ADOPTIE KUNSTWERKEN VAN HENRI JONAS Om een over-

zichtstentoonstelling van schilderijen en glas-in-loodwerk van de

Maastrichtse kunstenaar mogelijk te maken zoekt Museum Spaans

Gouvernement sponsors. Voor vijfhonderd euro kunnen bedrijven,

instellingen en particulieren een kunstwerk adopteren. De adoptie kan

vermeld worden in een bijschrift bij het geëxposeerde kunstwerk en in

het boek dat bij gelegenheid van de tentoonstelling ‘Henri Jonas (1878-

1944); de kunstenaar, zijn muzen en demonen’ wordt uitgegeven.

Het museum mikt op vijfenzeventig sponsors.



Aston Martin DB5 van James Bond in het MECC te bewonderen tijdens de beurs InterClassics & TopMobiel.
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‘AN INCONVENIENT TRUTH’ De klimaatfilm van Al Gore, de

voormalige vice-president van de Verenigde Staten, is drie weken lang

voor alle Maastrichtenaren gratis te bekijken in Filmtheater Lumière.

De film wil de kijker bewust maken van het probleem van de klimaat-

verandering en de belangrijkste oorzaak daarvan, de uitstoot van

broeikasgassen. Het initiatief om de film gratis te laten zien is afkomstig

van het Maastrichtse advocatenkantoor Paulussen, dat daarvoor haar

sponsorbudget aanspreekt.

PLEIDOOI VOOR GROENE HERBESTEMMING VAN HET

KAZERNETERREIN Een groep burgers, die zich verenigde in de

werkgroep Tapijnkazerne, dringt er bij de gemeenteraad op aan om de

toekomstige bestemming van het terrein van de kazerne zo snel als

mogelijk vast te leggen in een bestemmingsplan. Het gebied zou bij

voorkeur moeten gaan fungeren als een groene schakel tussen het

Jekerdal en het Aldenhofpark. Dit kan volgens de werkgroep alleen wor-

den bereikt als de bestemming en inrichting ervan exclusief bij de

gemeente komen te liggen. Voorwaarde is dat de gemeente zich inspant

om de kazerne over te nemen van de Dienst der Domeinen. In de

afgelopen jaren hebben zich al een aantal onderwijsinstellingen gemeld

als gegadigden voor het kazerneterrein. Het is nog niet duidelijk

wanneer het er nu nog gelegerde NAVO-onderdeel naar Brunssum

wordt overgeplaatst.
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Boekhandel selexyz dominicanen biedt ook een podium; op het voormalig priesterkoor
van de Dominicanenkerk geeft Herman van Veen acte de présence.

SHUTTLE-TREINTJES GAAN PARKINGS MET CENTRUM

VERBINDEN Nog voor de zomer wil parkeerbedrijf Q-Park twee met

zonnepanelen uitgeruste park-shuttles inzetten voor een pendeldienst

tussen haar aan de oostkant van de stad gesitueerde garages en

parkeerterreinen en het stadscentrum. Gesproken wordt van een lande-

lijk unicum. Initiatiefnemer is de Maastrichtse CDA-politicus Gerard van

Rens die een zakelijke overeenkomst afsloot met het parkeerbedrijf;

Q-Park is bereid meerdere jaren financieel bij te dragen.

PORTA MOSANA COLLEGE LANDELIJK IN DE TOP TIEN Het

vwo en de theoretische leerweg van het vmbo van dit college behoren

tot de grote winnaars in een vergelijkend onderzoek van weekblad

Elsevier. De twee afdelingen blinken uit door hoge examencijfers en het

geringe aantal zittenblijvers en worden daarmee gerekend tot de

best presterende scholen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van

gegevens die de onderwijsinspectie jaarlijks vergaart.

STICHTING BASTA WIL A2-FLAT OP DE MONUMENTEN-

LIJST In het kader van de aanleg van de A2-tunnel stelt de gemeente

voor de op de hoek van de Scharnerweg en de President Rooseveltlaan

gelegen Gemeenteflat te slopen. Kenners beschouwen het door Frans

Dingemans ontworpen gebouw, dat dateert van begin jaren vijftig van

de vorige eeuw, als een monumentaal staaltje van wederopbouwarchi-

tectuur na de Tweede Wereldoorlog. Op instigatie van oud-wethouder

John Wevers, een fel tegenstander van de sloop van het cultuurhisto-

risch waardevol gebouw, dient de redactie van het tijdschrift van de

Stichting Basta een verzoek in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen om de Gemeenteflat op de lijst van beschermde

monumenten te plaatsen. De stichting draagt ook een alternatief voor

de tunnelplannen van de gemeente aan, waardoor het flatgebouw

behouden kan worden.



Stormschade.

STORMACHTIGE WIND RAAST OVER DE STAD De voorspelde

storm zorgt voor een weeralarm en voor het eerst ook voor de

afkondiging van een verkeersalarm. In het gehele land komt het trein-

verkeer stil te liggen. Limburg krijgt te maken met flinke windstoten,

maar officieel is hier geen sprake van een echte storm. Toch raakt de

regionale meldkamer van de brandweer overbelast door de vele

meldingen over weggewaaide dakpannen, omgevallen bomen (waar-

van niet minder dan vijfendertig in de Maastrichtse stadsparken)

en andere ellende. Het NS-station in Maastricht wordt hermetisch afge-

sloten omdat dakplaten dreigen los te laten. Om te assisteren bij het

opruimen van de door de storm aangerichte schade schort de

Maastrichtse brandweer haar actie voor nieuwe werkroosters op.

‘We willen niet dat de burger de dupe wordt van onze actie’, aldus een

woordvoerder van de brandweer die actie voert door zondagsdiensten

te draaien.

GROTERE VRIJHEID VOOR CREATIEVE ONDERNEMER IN

HORECA De kans is groot, dat horecaondernemers meer vrijheid gaan

krijgen. Althans, als de gemeenteraad instemt met de horecanota zoals

die nu in concept voorligt. Nu ervaart de Maastrichtse horeca de muur

van ambtelijke regels - rond onder meer de inrichting van terrassen

en de ingebruikneming van winkelpanden als café of restaurant - als

verstikkend. Vernieuwingen worden erdoor gefrustreerd. Daardoor laat

de kwaliteit van het aanbod te wensen over voor de doelgroepen,

waarop Maastricht in de toekomst zijn pijlen wil richten. De gemeente

mikt op een hoogwaardige groep bezoekers. Bij hotelvoorzieningen

dient te worden gestreefd naar verblijfsverlenging. De gemeente gaat

zelf actief op zoek naar passende horeca of horecaconcepten die de stad

thans mist. Voor de grotere vrijheid voor de horeca zal kwaliteit als

belangrijkste criterium gaan gelden.
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CONSULAAT GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG In aanwezig-

heid van veel autoriteiten verricht ambassadeur Jean Graff van

Luxemburg de officiële opening van het consulaat van Luxemburg, dat

gevestigd is in een pand Achter de Comedie. Bij besluit van groothertog

Henri van Luxemburg werd Fernand Jadoul in april 2006 benoemd tot

honorair consul van het groothertogdom in Maastricht. Hij wordt

daarmee de officiële vertegenwoordiger van Luxemburg en behartigt in

die functie vanuit Maastricht de belangen van Luxemburg en de

Luxemburgers.

INWONERTAL MINDER DAN HONDERDTWINTIGDUIZEND

Voorlopige cijfers van de afdeling bevolking wijzen uit dat het aantal

inwoners voor het derde achtereenvolgende jaar is afgenomen.

Maastricht telt op 1 januari 2007 119.033 inwoners tegenover 120.137

begin 2006. Vóór de zomer wil het stadsbestuur zicht hebben op de

oorzaken van de bevolkingsdaling. Vervolgens komt er een raadsconfe-

rentie die, indien daartoe aanleiding bestaat, de basis moet leggen voor

een plan van aanpak. Jacques Costongs, wethouder van Welzijn, gaat er

nog steeds van uit dat de bevolking in Maastricht stabiliseert of zelfs nog

kan groeien. Hij ziet geen reden voor paniek en het stadsbestuur is

volgens hem niet van plan het woningbouwprogramma aan te passen.

Wel verwacht de wethouder, die ook onderwijs in zijn portefeuille heeft,

dat de verwachte afname van het aantal jongeren consequenties heeft

voor de huisvesting van scholen.

SUBSIDIE VOOR PROEFTUIN SPORT Het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport kiest het Maastrichtse project Van

sportdating tot rollatorgym als een van de dertien officiële landelijke

proeftuinen voor de sport. Dit betekent dat de deelnemende

Maastrichtse verenigingen in de komende jaren tussen de vijfhonderd-

vijfenzeventigduizend en zevenhonderdvijftigduizend euro subsidie van

het ministerie tegemoet kunnen zien. Doel van de proeftuinen is het

aanbod van sportverenigingen te moderniseren en met een sportaanbod

te komen, dat aansluit bij de vraag van de huidige en nieuwe leden.

In het Maastrichtse project werken samen: Atletiek Maastricht,

Petanquevereniging Mosa Petanca en Stichting Sportpark West, dat

verschillende verenigingen vertegenwoordigt. Het project loopt tot

2010.
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Honderden sloopauto’s branden uit op Vinkenslag.



ONTRUIMING GRAND HOTEL DE L’EMPEREUR NA CHLOORLEK

Bij werkzaamheden aan het zwembad van het hotel in de Stationsstraat

ontstaat een ernstige chloorlekkage. Door de chloordampen raakt

een tiental mensen onwel. Veertien mensen moeten met ademhalings-

problemen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het hotel, de naast-

gelegen brasserie en een Chinees restaurant werden ontruimd.

De politie sloot de straten rondom het hotel uit voorzorg af en het

busverkeer werd omgeleid. Een week eerder deed zich ook al een

incident voor in het hotel; toen brak er brand uit in de keuken.

MAASTRICHT CULTURELE HOOFDSTAD IN 2018? Het ziet er

naar uit dat de ambitie om Maastricht en Luik in 2012 samen de titel van

culturele hoofdstad te laten voeren, niet te realiseren is. Luik staat

weliswaar positief tegenover een samenwerking met Maastricht; het

komt echter maar niet tot een besluit in de Belgische stad. Om deze

reden laat cultuurwethouder Jean Jacobs onderzoeken of Maastricht

mogelijk in 2018 culturele hoofdstad van Europa kan worden.

Aangegeven moet worden wat Maastricht daarmee wil bereiken, met

wie de stad dat wil doen, wie wat wanneer doet en wat het gaat kosten.

MAASTRICHT ROOKVRIJ? Cardioloog Leonard Hofstra wil van

stadgenoot en burgemeester Gerd Leers weten of het juridisch haalbaar

is om van Maastricht de eerste rookvrije stad van Europa te maken.

Hij is van mening dat hard ingrijpen niet uit kan blijven; alleen al omdat

recente onderzoeken hebben uitgewezen dat Maastricht hoort bij de

steden met het hoogste aantal hartinfarcten per hoofd van de

bevolking. Onder rookvrij verstaat hij ook het uitbannen van roken op

straat. In elk geval zou begonnen moeten worden met het stellen van

een voorbeeld door als eerste stad een rookverbod in de horeca in

te voeren.

Bestrijding van de gevolgen van het chloorlek in Grand Hotel De L’Empereur.
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COFFEESHOPS WEER OPEN De eigenaren van de in december

door burgemeester Gerd Leers gesloten coffeeshops Mississippi en

Kosbor zijn door de bestuursrechter in het gelijk gesteld. De coffeeshops

mogen, althans voorlopig, weer open. De rechter tikte de burgemeester

op de vingers, omdat deze het gewraakte besluit tot sluiting had

gebaseerd op twee anonieme verklaringen van minderjarigen.

Bovendien hadden de coffeeshophouders zich niet voldoende kunnen

verweren. De lopende bodemprocedure zal uitwijzen of de sluiting al

dan niet terecht was. In een reactie spreekt de burgemeester over een

‘rammelend’ vonnis en zegt een groter deel van de politiecapaciteit

te willen inzetten voor controles van de coffeeshops.

TERUGGAVE VAN DE HOOFDWACHT In aanwezigheid van onder

andere staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie ontvangt

burgemeester Gerd Leers de sleutel van het monumentale gebouw aan

het Vrijthof. Door deze handeling wordt de gemeente Maastricht

eigenaar van de Hoofdwacht, die voor een bedrag van een miljoen euro

van het Rijk werd overgenomen. Het gebouw heeft jarenlang een

militaire functie gehad. Tot 1995 was er het Provinciaal Militair

Commando Limburg gehuisvest. Er is nog geen duidelijkheid over een

nieuwe functie voor de Hoofdwacht; de burgemeester oppert de moge-

lijkheid van een expositieruimte. Hij kondigt alvast aan dat het origineel

van het Verdrag van Maastricht uit 1992 er in februari zal worden

tentoongesteld tijdens de manifestatie ‘Maastricht celebrates Europe’.

Dit document wordt in een kluis van het Italiaanse ministerie van

Financiën in Rome bewaard. Tijdens een privéreis naar Rome legde

de burgemeester afgelopen zomer de basis voor het uitlenen van het

verdrag.

Burgemeester Gerd Leers ontvangt de sleutel van de Hoofdwacht.



KUNSTHANDELAAR ROB NOORTMAN OVERLEDEN Op 60-

jarige leeftijd overlijdt Rob Noortman in zijn woonplaats Borgloon.

Ofschoon de kunsthandelaar en mede-grondlegger van de kunstbeurs

The European Fine Art Fair (TEFAF) al enige tijd ernstig ziek was, kwam

zijn overlijden toch nog volslagen onverwacht. Enkele dagen voor zijn

overlijden ontving hij uit handen van burgemeester Gerd Leers de

zilveren eremedaille van de stad. Rob Noortman heeft een enorme

betekenis gehad voor Maastricht en haar over de hele wereld naams-

bekendheid bezorgd. Op initiatief van vrienden wordt een standbeeld

van Rob Noortman gemaakt. Het zal een plaats krijgen voor de ingang

van het MECC.

JOOP VAN DEN ENDE WIL VERMAAKSCENTRUM IN

MAASTRICHT Vastgoedontwikkelingsmaatschappij Living City van

Joop van den Ende ziet in Maastricht mogelijkheden voor een groot-

schalig entertainmentconcept. Dit zou moeten bestaan uit een theater,

een hotel en restaurants. In 29 andere Europese steden bezit deze

maatschappij al theaters, die door hun succes grote aantrekkingskracht

uitoefenen op andere investeerders. Van den Ende polst de gemeente

over zijn ambitieuze plannen. Vraag is natuurlijk hoe het beoogde

vermaakscentrum zich verhoudt tot het casinoplan van Harrah’s

Entertainment en waar dat centrum in de stad gerealiseerd zou kunnen

worden.
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CHAOS IN HET OPENBAAR VERVOER Veel Maastrichtenaren

denken met weemoed terug aan de tijd dat de stad over een goed

functionerend stadsbussensysteem beschikte. De nieuwe dienstregeling

van vervoerder Veolia, die het busvervoer in stad en streek nu aan

elkaar koppelt, blijkt in één grote chaos uit te pakken en maakt zowel

busreizigers als chauffeurs moedeloos. Vertragingen lopen soms op tot

meerdere kwartieren. Busreizigers klagen niet alleen massaal bij de

vervoerder en de provincie als concessieverlener, maar reageren zich ook

meer en meer af op de chauffeurs met scheldkanonnades; enkelen

kunnen zich niet beheersen en verlagen zich tot spugen en zelfs slaan.

Chauffeurs wijten de problemen vooral aan veel te krappe rijtijden en

de niet functionerende apparatuur, waarmee stoplichten op groen

kunnen worden geschakeld. Daarbij hebben ze ook nog te maken

met de verkoop van niet minder dan veertien verschillende buskaarten.

Suggesties voor verbetering worden volgens de chauffeurs, vaak met

tientallen jaren ervaring, niet serieus genomen. De directie van Veolia

kondigt voor de korte termijn enkele ‘noodverbandjes’ aan. Structurele

wijzigingen wil men eerst vanaf mei doorvoeren.

SUBSIDIE GEEFT A2-PROJECT GROENE DIMENSIE Tijdens de

werkconferentie Verbreding groenopgave A2 complimenteert minister

Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het stads-

bestuur met de manier waarop consequent wordt ingezet op de hoogst

haalbare kwaliteit bij allerlei stadsverbeteringsplannen. Hij maakt ook

bekend, dat groene gebiedsontwikkeling langs de A2 in Maastricht is

geselecteerd als een van de negen Nederlandse voorbeeldprojecten die

groen in en om steden moeten stimuleren. Specifiek voor de uitwerking

van ideeën voor de landgoederenzone ten noordoosten van de stad

zegt hij honderdveertigduizend euro subsidie toe. Volgens GroenLinks

wethouder Wim Hazeu kan de prioriteit in het totaalproject voor de

A2 bijdragen aan een beter leefmilieu in de stad. Subsidie uit Den Haag

geeft volgens hem het project een groene dimensie.
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Er wordt gewerkt aan een groene gebiedsontwikkeling langs de A2.



POËZIEPARCOURS Als opmaat naar de Landelijke Poëziedag, die

eind januari wordt gehouden, zetten zes boekhandelaren, drie antiqua-

ren en de bibliotheek in Centre Céramique bekende en minder bekende

gedichten in de etalage. Een poëtische wandelroute leidt de mensen van

gedicht naar gedicht. Startpunt van de winterse wandeling, die op een

boekenlegger is beschreven, ligt bij Centre Céramique. De Landelijke

Poëziedag zal daar gevierd worden met de bijeenkomst Poëzie aan de

Maas.

RECORDDRUKTE WINTERLAND In zes weken tijd trekt de kerst-

en attractiemarkt op het Vrijthof naar schatting een miljoen driehon-

derdduizend bezoekers. De organisatoren spreken van een record.

De directe en indirecte opbrengsten zouden volgens berekeningen

vijftig miljoen euro bedragen. Het succes van Winterland heeft ook een

keerzijde. Van verschillende kanten begint de druk toe te nemen om het

evenement van het Vrijthof weg te halen. Vooral het lange tijdsbeslag

op het Vrijthof wordt als bezwaarlijk ervaren. Naast de zes weken,

die het evenement duurt, zijn er nog een aantal dagen nodig voor het

opbouwen en het afbreken ervan. In zijn nieuwjaarstoespraak werd

door burgemeester Gerd Leers impliciet hiernaar verwezen toen hij sprak

over de drukte in Maastricht rond de kerst: ‘We hebben een week

achter de rug waarin de drukte en commercie als een wervelwind door

de straten woeien. Door de enorme massa bezoekers was de pracht van

de stad nauwelijks nog zichtbaar’.

HUUB NOTEN NEEMT AFSCHEID VAN HET MESTREECHS

VOLLEKS TEJATER ‘Iech en die vaan Miech’ is de laatste productie

van Huub Noten als oprichter en artistiek leider van het succesvolle

gezelschap, dat al vijfentwintig jaar met musicals zorgt voor amusement

en instandhouding van het Maastrichts dialect. Voordien regisseerde

Noten meerdere spektakelstukken, waaronder de operaparodie

‘De kapitein vaan Köpenick’. Voorts is de oud-journalist van Dagblad De

Limburger medeoprichter van het reuzengilde Gigantius en bedenker

van de carnavalspop ‘Vrow Wielemösj’. Peter Noten neemt de plaats in

van zijn vertrekkende vader.
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Viering driekoningenfeest.
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Glaasje op ………!

SAUDI-ARABISCHE STUDENTEN STARTEN OPLEIDING

GENEESKUNDE De komende zeven jaar gaan meer dan vijfhonderd

studenten uit Saudi-Arabië de opleiding Geneeskunde volgen aan de

universiteiten van Groningen en Maastricht. De studenten volgen het

onderwijs hier op kosten van hun regering. Deze koopt het onderwijs,

buiten het reguliere lesprogramma om, in bij beide universiteiten.

Saudi-Arabië heeft in eigen land weinig goede opleidingen voor genees-

kunde en geeft studenten vaak de mogelijkheid in het buitenland te

studeren. Vóór ze met de zeven jaar durende Nederlandstalige opleiding

mogen beginnen, krijgen de Saudi-Arabiërs eerst een verplichte voor-

bereidingscursus: anderhalf jaar les in de Nederlandse taal en cultuur en

ons onderwijssysteem. Het NOS-journaal laat zien hoe VVV-gids Tonnie

Coumans het eerste contingent Saudi-Arabische studenten bij een

rondleiding alvast kennis laat maken met de stad en de Maastrichtse

cultuur. Als het experiment een succes is, wil de Universiteit Maastricht

dit soort contracten ook met andere landen afsluiten, zoals India en

China.



FEBRUARI ‘07
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Na het nodige lobbywerk kan burgemeester Gerd Leers het originele Verdrag van Maastricht op 5 februari 2007 in Rome in ontvangst nemen. In de

eeuwige stad worden alle Europese verdragen bewaard. Het verdrag komt tijdelijk naar huis.



Mestreechter vastelaovend

ROUTING CARNAVALSOPTOCHT Als gevolg van de werkzaamheden aan de zogenoemde tiende boog van de Sint-Servaasbrug trekt de

carnavalsoptocht noodgedwongen langs een alternatieve route vanuit Wyck naar de westelijke Maasoever. Het was stralend weer toen de grote optocht

over de Wilhelminabrug trok. In november leek het er nog op dat de ‘Boonte Störrem’ niet door Wyck zou trekken. Maar dit zorgde voor grote

opwinding en teleurstelling bij vooral sponsors en de horeca in Wyck. De Tempeleers kwamen toen met het alternatief van de Wilhelminabrug.

Het stadsbestuur wees dit aanvankelijk af vanwege de risico’s voor de openbare orde en veiligheid. Is deze alternatieve routing vatbaar voor herhaling?

M’EAU Het is even wennen aan de opvallende naam van het nieuwe

Maastrichtse bronwater: M’eau. Het minerale water wordt gebotteld in

een strakke asymmetrische fles van Italiaans design in een bedrijf aan de

rand van de wijk Limmel. Het is een exclusief Maastrichts watertje

dat alleen in betere restaurants en trendy horecagelegenheden voor

jongeren te verkrijgen is. Dat het Maastrichtse bronwater met of

zonder lichte koolzuursprankelende belletjes, furore zal maken, staat

vast. Althans voor Guido Boosten en Edwin Hanssen, de twee jonge

ondernemers van Pure Spring Maastricht, die het water produceren.

M’eau in zijn fraaie verpakking oogt hoe dan ook zeer aantrekkelijk!

Italiaans design voor Maastrichts water.
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JALOUSIE DE MÉTIER Maastrichtse taxichauffeurs ergeren zich wild

aan collega’s van buiten de stad. Ook dit jaar proberen zij weer mee te

liften op de tijdens het carnaval grotere vraag naar taxivervoer.

Vooral het gedrag van collega’s die op plekken komen waarvoor ze geen

vergunning hebben, stuit de Maastrichtse taxichauffeurs tegen de borst.

Zo’n vijfentwintig taxi’s van buiten schijnen de Maastrichtse ‘carnavals-

taxichauffeurs’ het brood uit de mond te willen stoten. Zeker omdat ze

zonder vergunning op de Markt klandizie werven.

GLAS-IN-LOOD GESNEUVELD Op carnavalsmaandag moeten de

glas-in-loodramen van de Sint-Hubertuskerk in de wijk Boschpoort het

ontgelden. Voor de zoveelste keer! Vandalen gooiden een aantal ramen

van het kerkgebouw aan diggelen. Het ontwerp van het glas-in-lood is

van beeldend kunstenaar Frans Slijpen. Juist deze kerk heeft het al vaker

moeten ontgelden. Er is geen geld om de vernielde ruiten te laten

herstellen. Opnieuw wordt fraai cultureel erfgoed ernstig beschadigd.

ZWEMBAD Het heeft de gemoederen danig in beweging gebracht: het

zwembad. Maar nu komt het er dan toch van. De politiek gaat akkoord

met het collegevoorstel tot de bouw van één groot zwembad bij de

Geusselt. Daarmee is de kans verkeken op een tweede openbaar zwem-

bad in het westelijk deel van Maastricht. In 2010 moet het Geusselt-

zwembad, kosten eenentwintigmiljoen euro, voltooid zijn.
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Ook verkeerswethouder Wim Hazeu maakt deel uit van de Roet Poets Brigade die ramen lapt aan de Hertogsingel, een van de meest vervuilde en
dus ongezondste straten van Nederland.



LAAT DE VIS ZICH PAAIEN? In het snelstromende riviertje de Jeker

kan pal achter zorgcentrum Molenhof een zogenaamde vistrap in

gebruik worden genomen. Een vistrap is een waterbouwkundige

ingreep om vissen te helpen plekken te bereiken die door een stuw,

een dijk of een sluis voor hen ontoegankelijk zijn geworden. Deze voor-

ziening in de Jeker is aangelegd om zalm en zeeforel te helpen de

eeuwenoude Leeuwenmolen, ook bekend als de molen van Clemens,

te passeren op weg naar hun paaigebieden verder stroomopwaarts

in België. Om de vispassage aan te leggen is de Jeker in het Mgr.

Nolenspark op dat punt drie weken lang drooggelegd. Met de aanleg

van de vistrap is de jarenlange opknapbeurt van de Nederlandse Jeker,

met een lengte van vijf kilometer, afgerond. En nu maar hopen dat de

vissen erin trappen!

COLLECTIE VAN BELANG Het Bonnefantenmuseum krijgt de

kunstcollectie van Jeanne en Charles Vandenhove in langdurig

bruikleen. De Luikse architect Charles Vandenhove is ontwerper van

verscheidene woongebouwen in Maastricht. Het museum toont zich

verheugd over de aanwinst waarin werk van Antoni Tàpies, Gilbert &

George, Pierre Alechinsky, Andy Warhol en Christo is vertegenwoor-

digd. Vandenhove werkt veel samen met beeldende kunstenaars.

De collectie zal in Maastricht, maar ook in Luik worden gepresenteerd.

Overigens maakte Vandenhove het ontwerp van het laatste apparte-

mentencomplex in de wijk Céramique tegenover het Bonnefanten-

museum. Na de zomer wordt gestart met de bouw.

In 1907 beleefde Maastricht de première van ‘d’n kemikken opera’ De Kaptein vaan Köpenick. Anno 2007 treedt de cast voor een nieuwe
opvoering van dit bijzondere werk van de gebroeders Olterdissen aan in La Bonbonnière.
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MAASTRICHTPENNING Art & Craft in het Belgische plaatsje Vroen-

hoven giet de eerste bronzen penning ter herinnering aan vijftien jaar

Verdrag van Maastricht. Het ontwerp van de gedenkpenning is van de

hand van beeldend kunstenaar Wil van der Laan. Er worden tweehon-

derdvijftig penningen vervaardigd. De kunstenaar heeft het verdrag

symbolisch voorgesteld als een ‘overwinning’ van Europa. Daarom is

Niké, de Griekse godin van de overwinning, op de beeldzijde weer-

gegeven. Ze staat te midden van de Europese ‘sterren’, symbolen van

de lidstaten.

‘MAASTRICHT CELEBRATES EUROPE’ Op 7 februari 2007 is het

precies vijftien jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd onder-

tekend door de Europese ministers van Financiën en Buitenlandse

Zaken. Joost van den Akker, student European Studies, schreef er een

memorabel boek over: Maastricht, het verdrag. Het boek biedt de lezer

een reconstructie van de historische gebeurtenissen in het jaar 1992.

De boekpresentatie in de hal van het stadhuis vormt onderdeel van

de manifestatie ‘Maastricht celebrates Europe’. Aan het boek is een

‘Euroute’ toegevoegd: een stadswandeling langs alle panden en plekken

in de stad en omgeving die vijftien jaar geleden een rol speelden tijdens

de ondertekening van het verdrag.

HET VERDRAG Burgemeester Gerd Leers haalt de originele tekst van

het Verdrag van Maastricht persoonlijk op in Rome. In die stad worden

alle originelen van de Europese verdragen bewaard. Daar ontstond

immers vijftig jaar geleden de EEG, de Europese Economische

Gemeenschap, voorloper van de Europese Unie. In een vitrine wordt het

kostbare en zwaar beveiligde originele document, met daarin de

handtekeningen van alle vermaarde politici uit 1992, uitgestald in de

Hoofdwacht aan het Vrijthof. Na sluitingstijd wordt het 16,2 kilo

wegende verdrag opgeborgen in een speciale kluis van de SNS-bank

aan de Markt. Het document is voor een miljoen euro verzekerd.

Het Verdrag van Maastricht bereidde de komst voor van de euro

en heeft de basis gelegd voor de Europese Unie. Maar liefst 5.498

bezoekers hebben een kijkje genomen in de Hoofdwacht. De gemeen-

te is bijzonder tevreden over dit bezoekersaantal.

Gouverneur Léon Frissen ontvangt de Groene Eikel uit handen van D66-prominenten die campagne voeren voor de verkiezingen van de leden van
Provinciale Staten. De onderscheiding geeft aan dat er iets gedaan moet worden aan het slecht functionerende openbaar busvervoer van Veolia.
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HOEG BRÖGK IN BOSCHPOORT De wijk Boschpoort heeft einde-

lijk haar eigen ‘hoeg brögk’. De bewoners hebben er, als afsluitend

onderdeel van het buurtplan, bijna acht jaar op moeten wachten.

De voetgangersbrug over het voedingskanaal, dat van de Maas naar de

Zuid-Willemsvaart loopt, verbindt het oude met het nieuwe deel van de

wijk. Ze is aangebracht tussen het monumentale wooncomplex van

architect Alphons Boosten en de voetbalvelden van RKBFC. Overigens

ligt de brug op een steenworp afstand van de oude verbinding tussen

de twee oevers van het voedingskanaal. De nieuwe brug wordt de

Amélie-brug genoemd naar het Quartier Amélie, de arbeiderswijk die

Petrus Regout II in 1880 bouwde op de plek waar nu de Noorderbrug

ligt. In de volksmond heette de wijk ‘Krejjedörrep’: omdat de wegen er

waren verhard met de uit de fabrieksovens afkomstige ‘krejje’ (sintels).

CAFÉ REMBRANDT ‘BIJJ D’N INGEL’ ‘D’n carnavalsingel vaan

Mestreech’, Math Smeets, en zijn vrouw Marjos hebben hun welbeken-

de etablissement aan de Markt, café Rembrandt, verkocht. Het café

hield het midden tussen een volkscafé en een marktcafé. Het was er

dikwijls feest en de klanten kwamen overal vandaan. Smeets geeft

overigens zijn alter ego, ‘stadsingel’ tijdens het carnaval en bij allerlei

andere evenementen, niet op.

PRINS VAN URUZGAN Ook in de Afghaanse regio Uruzgan is het

‘vastelaovend’. Een rasechte Maastrichtenaar, met de voornaamWesley,

wordt in Camp Hadrian uitgeroepen tot eerste carnavalsprins van het

Nederlandse militaire steunpunt in die regio. Waarschijnlijk is hij ook de

eerste prins carnaval ooit in Afghanistan. Natuurlijk luidt zijn prinsen-

naam Hadrianus de Eerste. Hadrianus ontving quasi plechtig de sleutels

van Camp Hadrian uit handen van zijn overste.

Multidisciplinaire opleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging gaat van start aan de Universiteit Maastricht.
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Actrice Angela Schijf wordt
getraind voor de opnamen
van Flikken Maastricht.

Toch nog ’n winters plaatje!

Dieuwertje Blok leest op de kinderafdeling van het
azM voor uit het boek Hartsvriendjes.
Zij bevindt zich in het gezelschap van Kris Krokodil,
hoofdfiguur uit het boek dat is gemaakt voor jonge
kinderen met een hartafwijking.



MAART ‘07
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Het Maastrichtse stadhuis werd meer dan drie eeuwen geleden gebouwd naar een ontwerp van Pieter Post. De wordingsgeschiedenis van dit cultuur-

monument is een fraai voorbeeld van Europese samenwerking. De bouwmeester, de kunstenaars en de ambachtslieden kwamen uit Nederland, België,

Duitsland en Italië. Het stadhuis is van oudsher een internationaal ontmoetingscentrum. Zo was er de Eurotop 1981: toen vergaderden hier de

regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Hiervoor moest de raadzaal

worden afgeschermd met gepantserd glas en moesten zeventienhonderd politiemensen zorgen voor de veiligheid. Op 7 februari, vijftien jaar na

ondertekening van het Verdrag van Maastricht, is het stadhuis opnieuw decor voor een internationale ontmoeting. In aanwezigheid van oud-premier

Ruud Lubbers en voormalige ministers uit verschillende EEG-landen wordt het origineel van het verdrag getoond. Op die dag wordt ook het

jubileumboek ‘Maastricht, het Verdrag’ gepresenteerd. In het middagprogramma is een symposium over Europa opgenomen. Dit heeft plaats in het

Gouvernement aan de Maas.



TÊTE-À-TÊTE Dat is de titel van een bijzondere expositie in Museum

Spaans Gouvernement. Aan de hand van een groot aantal tweeper-

soons theeserviesjes is in het museum een overzicht te zien van de in de

twintigste eeuw voor Sphinx door bekende kunstenaars ontworpen ser-

viezen. Directeur Monique Dickhaut gaat in de door haar samengestel-

de tentoonstelling in op de artistieke ontwikkeling van de vormgevers

van het Maastrichts aardewerk. De expositie maakt deel uit van het

Zicht op Maastricht-project, Sphinx - plaats van herinnering.

NIEUWBOUW MALBERG IN TREK Volgens de plannen moeten er

negenhonderd nieuwe woningen komen in de wijk Malberg. De wonin-

gen blijken erg gewild. Ze worden pas gebouwd in de komende acht

jaar. Het grootste deel is reeds op voorhand verkocht aan ‘doorschui-

vers’ in de wijk. Dat zijn mensen die er ooit hebben gewoond en nu in

een koopwoning willen terugkeren. Er is ook veel belangstelling van

nieuwkomers die graag in Malberg willen wonen.

FILMFESTIVAL MAASTRICHT Voor de derde keer organiseert

Filmtheater Lumière een goed bezocht filmfestival. Dit jaar is het festi-

val thematisch ondergebracht bij de stedelijke manifestatie ‘Maastricht

celebrates Europe’ vanwege het vijftienjarige bestaan van het Verdrag

van Maastricht en het halve eeuwfeest van de Europese Economische

Gemeenschap (EEG). In de programmering komt dat tot uitdrukking in

de presentatie van diverse films, afkomstig uit de nieuwe lidstaten van

de Europese Unie.

CABERGKANAAL PASSÉ? In 1961 besloten de buurgemeenten

Maastricht en Lanaken een kanaal aan te leggen als verbinding tussen

het Nederlandse Julianakanaal en het Belgische Albertkanaal. Dat zou

het zogenaamde Cabergkanaal worden. Daarvoor is zo’n kleine halve

eeuw geleden ook grond gereserveerd. Tot op heden is het kanaal niet

aangelegd. Reden voor beide gemeenten om de overeenkomst te laten

schrappen. Zij hebben de gereserveerde gronden hard nodig voor hun

uitbreidingsplannen. De Belgische en de Nederlandse regering hebben

hierin echter het laatste woord, omdat de aanleg van het Cabergkanaal

in een traktaat is vastgelegd. Zij zullen dit formeel moeten ontbinden.90 • jaarboek maast r i cht

The Maastricht Antiquarian Book & Print Fair in de Sint-Janskerk.



‘SCULPTURE HIGHLIGHTS’ Ze is omstreden, de beeldenbeurs

‘Sculpture Highlights’, omdat ze parallel loopt met TEFAF. Toch zullen

de handelaren het volgend jaar terugkeren. De beurs voor sculpturen,

die in La Bonbonnière gehouden wordt, trekt namelijk veel publiek.

De beelden zijn van hoge kwaliteit, aldus de keuringscommissie oude

kunst. De initiatiefneemster, mevrouw Marije Amkreutz, mag terecht

tevreden terugkijken op een succesvol ‘sculptural highlight’ in

Maastricht.

FESTIVALS IN MAASTRICHT Guido Wevers, directeur van het

Theater aan het Vrijthof, lanceert een prachtplan om van Maastricht een

culturele festivalstad te maken. Acht festivals, over twaalf maanden ver-

spreid, zullen het jaarlijkse ritme bepalen waarin de naar cultuur snak-

kende Maastrichtenaar zich in het vervolg maandelijks naar het theater

zal begeven. Binnen het breed pakket aan cultuur zal de eerste activiteit

Musica Sacra zijn. Dit reeds gerenommeerde festival vindt plaats in

september.

TROUWEN OP STAND Trouwen op een prachtige sfeervolle oude

locatie wordt in Maastricht erg op prijs gesteld. Ook de Maastrichtse

trouwambtenaren worden zeer gewaardeerd. Er is een klassement

samengesteld: 56 procent van de bruidsparen prefereert de Prinsen-

kamer in het stadhuis, Château Neercanne staat met 22 procent op

een goede tweede plaats, gevolgd door de Edmond Hustinxzaal in het

Theater aan het Vrijthof met 14 procent en het Museum Spaans

Gouvernement, eveneens aan het Vrijthof, met 8 procent.

MAOS EN NEKER ‘ZJUBBELEIJ’ Het koor Maos en Neker viert

zijn 25-jarig bestaan met een Maastrichtse dialectproductie. Titel van

de voorstelling: ‘Gun d’ch dat’, een vette knipoog naar de slogan

Maastricht dat gun je jezelf, waarmee de VVV de stad promoot.

‘Zingentere, speulentere en ammezazie’, dat is het motto waarmee het

jubileum feestelijk wordt gevierd op de bühne en dat alles tot groot

plezier van de bezoekers, bij wie soms de tranen van het lachen over de

wangen rollen.
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Tieners vergapen zich aan de in de Society Shop geëtaleerde smoking die Daniel Craig droeg in de laatste James Bond-film Casino Royale.



KONINKLIJKE SPHINX Koningin Beatrix opent de gloednieuwe

hightech fabriek van Koninklijke Sphinx in de Beatrixhaven. De fabriek

produceert alleen sanitair. Wastafels, toiletpotten, urinoirs… Ze worden

volledig door robots vervaardigd in de nieuwe fabriek. De voormalige

‘pottemennekes’ zijn omgeschoold tot procesbewakers. De koningin

kan zonder meer tot de conclusie komen dat een sanitairfabriek als

Sphinx rendabel kan zijn in een hogelonenland als Nederland, als de

kwaliteit van het product en het design maar bijzonder en goed zijn.

SPRINGLEVEND VERLEDEN De trots van Maastricht ligt in haar

cultureel erfgoed. De beleidsnota Springlevend Verleden heeft tot doel

dat erfgoed te behouden door behoedzame ontwikkeling en waar

mogelijk het erfgoed te versterken door gepast beheer. De nota bevat

ook een opsomming van de toekomstige restauratieplannen voor

rijksmonumenten in de stad. De belangrijkste projecten met restauratie-

achterstand zijn: de Sint-Janskerk, de Sint-Lambertuskerk, de voormali-

ge Timmerfabriek van Sphinx, de Jezuïetengrotten, Fort Willem plus de

Hoge en Lage Fronten. De nota heeft ook bijzondere aandacht voor de

archeologische relicten en de vestingwerken; die moeten in de toekomst

prominenter te zien zijn. Jaarlijks wordt twee ton euro extra gereser-

veerd voor de restauratie van monumenten. Bovendien wordt er onder-

zoek gedaan naar een Maastrichts restauratiefonds voor particulieren.

Het stadsbestuur gaat lobbyen voor de rijksmonumenten die dringend

aan een opknapbeurt toe zijn. Dat zijn enkele van de voornaamste aan-

dachtspunten uit het nieuwe cultureel erfgoedbeleid van Maastricht.

De stad, met zestienhonderd rijksmonumenten en twee beschermde

stadsgezichten, is op Amsterdam na de monumentenrijkste stad van

Nederland.88 • jaarb o ek m aa st r i cht

Koningin Beatrix krijgt uitleg over de productie van sanitair in de nieuwe Sphinx-fabriek.
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VRIJSPRAAK VOOR SMEETS De rechtbank spreekt Smeets Bouw

Maastricht BV vrij van dood door schuld in de Maastrichtse balkonzaak.

Op 24 april 2003 kwam het echtpaar Walters op tragische wijze om het

leven toen vijf zwevende balkons van een gloednieuw appartementen-

gebouw, genaamd Patio Sevilla, instortten. Het Openbaar Ministerie

beschouwde het bouwbedrijf tot op heden als hoofdschuldige in

dit drama.

THRACISCHE KUNSTSCHATTEN Er ontstaat commotie rond de

tentoonstelling van Thracische kunstschatten in Museum Spaans

Gouvernement aan het Vrijthof. Het NRC Handelsblad meldde dat de

kunstvoorwerpen afkomstig zouden zijn uit illegale opgravingen in

Bulgarije. Dat wordt in alle toonaarden ontkend onder meer door Ivan

Dobrev, beeldend kunstenaar in Maastricht, die samen met burge-

meester Gerd Leers de kunstvoorwerpen naar Maastricht haalde in het

kader van de manifestatie ‘Maastricht celebrates Europe’.

SPHINX-GARAGE In de eerste week van maart valt de productie in

de oude Sphinx-fabriek aan de Maagdendries helemaal stil. In de zomer

worden de loodsen, fabriekshallen en opslagplaatsen gesloopt om plaats

te maken voor een immense parkeergarage van vijf verdiepingen, waar-

in ruimte is voor tweeduizend auto’s. Dit om een oplossing te bieden

voor de nijpende parkeerproblemen in de Maastrichtse binnenstad.

De Eiffel, het hoge witte gebouw, en enkele gebouwen op de kop

van het Sphinx-terrein ontkomen aan de slopershamer vanwege hun

monumentale waarde als industrieel erfgoed.

ROOKVERBOD De gemeente biedt professionele hulp aan haar amb-

tenaren die willen stoppen met roken. In alle gemeentelijke gebouwen

wordt geleidelijk een rookverbod afgekondigd en de rookruimtes

worden afgeschaft. Voorlopig zullen die wel nog gebruikt worden in het

nieuwe stadskantoor, want rokende ambtenaren voor de ingang van het

prestigieuze nieuwe kantoorgebouw….. dat is natuurlijk geen gezicht!

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Rusland Jevgeni Primakov spreekt bij de Maastricht School of Management
over zaken doen in zijn land.



NIEUW CALLCENTER Kledinggigant Hennes & Mauritz (H&M)

opent een internationaal callcenter in het bedrijvengebouw nabij het

MVV-stadion in sportpark Geusselt. Daar kan op korte termijn werkge-

legenheid aan circa tweehonderd werknemers worden geboden. Via het

callcenter verloopt een groot deel van de catalogus- en internetverkoop

van H&M. Ook Duitse en Oostenrijkse klanten komen in het

Maastrichtse callcenter terecht. Waarom juist hier dit bijzondere callcen-

ter? Veel Limburgers zijn immers meertalig!

ROB NOORTMAN LEERSTOEL Het Center for Entrepreneurship

van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van

de Universiteit Maastricht krijgt een naar de onlangs overleden kunst-

handelaar Rob Noortman genoemde leerstoel. Het is een eerbetoon aan

zijn ‘kunst van ondernemen’. Het centrum is de schakel tussen de uni-

versiteit en het bedrijfsleven in de Limburgse regio. Ter nagedachtenis

onthulde de weduwe van Rob Noortman een portretbuste van de

kunsthandelaar in zijn galerie aan het Vrijthof.

SPAANS VUUR Van de hand van Wouter van Mastrigt verschijnt een

historische thriller, getiteld Spaans Vuur. De auteur brengt zijn lezers

terug naar Maastricht anno 1635, ten tijde van de godsdiensttwisten

tussen de calvinisten en de katholieken. Deze twisten beheersten

de stad als gevolg van de historisch gegroeide tweeherigheid.

De Harderwijkse cultuurhistoricus probeert de zeventiende eeuw levend

en begrijpelijk te maken. Het boek is voor tachtig procent op fictie en

voor twintig procent op feitelijke geschiedenis gebaseerd.

HET WERK VAN OLTERDISSEN Het Regionaal Historisch Centrum

Limburg (RHCL) is in het bezit gekomen van een aantal toneelstukken

van Maastrichts bekendste komedieschrijver, Fons Olterdissen.

De manuscripten zijn ooit in handen geraakt van historicus en journalist

Charles Thewissen. Bij hem heeft Olterdissens biograaf Huub Noten de

collectie, die nu bij het RHCL is ondergebracht, gezien. Daaronder

bevinden zich enkele historische drama’s. Thewissen heeft vooral juist

die stukken niet aan de openbaarheid willen prijsgeven vanwege het

gezwollen taalgebruik. Dat zou de reputatie van Olterdissen als schrijver

van vrolijke volksstukken en komedies alleen maar hebben geschaad.86 • jaarboek maast r i cht
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aangeduid als city, heet voortaan gewoon binnenstad. De binnenstad

vormt het kerngebied van het stadscentrum dat wordt begrensd door de

singels ten westen van de Maas en het spoor plus de Heugemerweg aan

de oostkant.

VIJF LUSTRA TRAGOS Studentenvereniging Tragos viert zijn vijfde

lustrum met een eigen studentikoze variant op het televisieprogramma

‘Big Brother’. Veertien ‘Tragische’ leden werden opgesloten in de kaze-

mat waarin sociëteit Tragos is gehuisvest. Slechts één deelnemer blijft

er uiteindelijk over en die wint een copieus diner plus een overnachting

in de Titanic-suite van hotel Mabi.

TWINTIGSTE TEFAF Voor de twintigste keer vindt de peperdure

internationale kunstbeurs The European Fine Art Fair (TEFAF) plaats in

het Maastrichtse MECC: tweehonderd kunsthandelaren, tachtigduizend

bezoekers en twintig miljoen euro omzet. De cijfers liegen er niet om.

Het internationale imago van de stad wordt mede bepaald door de

prestigieuze kunstbeurs. Maastricht wil meer culturele activiteiten

rond TEFAF organiseren. Zo wordt erover gedacht om, in overleg met de

organisatoren, een beeldenroute door de stad uit te zetten. Voorts

overweegt men het gelijktijdig organiseren van een jazzfestival.

Helemaal welluidende toekomstmuziek is het streven om Maastricht

tot Europese culturele hoofdstad te laten verkiezen in 2015 of 2018.

De jaarlijkse kunstbeurs TEFAF zal ongetwijfeld een van de dragers voor

dit voorstel zijn.

KOSTBAAR POSTKANTOOR Het hoofdpostkantoor van Maastricht,

onderdeel van een van de twee beschermde stadsgezichten, wordt voor

vijfeneenhalf miljoen euro verkocht aan Elizen Vastgoed BV uit het

Gelderse Twello. Het markante pand, gebouwd tussen 1915 en 1919, is

gezichtsbepalend voor de hoek van de Statenstraat, Keizer Karelplein en

het Vrijthof. Het pand behoudt zijn functie als hoofdpostkantoor, in elk

geval op de begane grond. De twee erboven liggende etages staan al

jaren leeg. Daarin worden luxe appartementen ingericht. Het wachten

is op de bouwvergunning. Dat zal wel lang duren omdat het hoofd-

postkantoor een rijksmonument is en dan malen de ambtelijke molens

kennelijk langzaam.

Boven het postkantoor worden luxe appartementen gerealiseerd.



PIAZZA ROMANA Vanuit de cocktailbar kijken naar het Romeinse

verleden van Mosae Trajectum. Dat kan in de totaal vernieuwde

museumkelder van hotel Derlon. De museumkelder is helemaal opge-

knapt en draagt nu de fraaie naam Piazza Romana. Overigens is Piazza

Romana sinds maart 2005 een rijksmonument. De Romeinse bouw-

resten zijn in 1983 opgegraven en in 1987 gerestaureerd. Het betreft

negen bouwfragmenten, te dateren vanaf het begin van onze jaartelling

tot de vierde eeuw na Christus; de meest spectaculaire vondsten zijn een

met Maaskeien geplaveid weggetje en de frontgevel van een Romeins

heiligdom.

IDENTIFICATIESYSTEEM De coffeeshops aangesloten bij de

Vereniging Officiële Coffeeshophouders Maastricht (VOCM) gaan een

dubbel identificatiesysteem van hun klanten invoeren. Daarbij wordt

een vingerscan of een handpalmscan gekoppeld aan gezichtsregistratie.

De VOCM wil zo voorkomen, dat minderjarigen een coffeeshop kunnen

betreden om softdrugs te kopen.

DEBYE Dr. Gijs van Ginkel was werkzaam als biochemicus aan het

voormalig Debye-instituut van de Universiteit Utrecht. Hij schreef

een boek over de naamgever van die instelling. Van Ginkel komt na

bestudering van vele FBI-documenten tot de conclusie, dat de vorig

jaar in diskrediet gebrachte Maastrichtse Nobelprijswinnaar Pie Debye

een integere, apolitieke wetenschapper was die er geen antisemitische

ideeën op na hield en niet voor de nazi’s heeft gespioneerd. Van Ginkel

kreeg in 2006 een spreekverbod opgelegd door zijn werkgever, omdat

hij zich kritisch had uitgelaten over het besluit van de Universieit

Maastricht en de Universiteit Utrecht om de naam Debye te schrappen

en omwille van zijn kritiek op het onderzoek naar Debye door het

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

NIEUWE NAAM De benaming ‘city’ voor het hart van de stad

Maastricht mag niet meer worden gebruikt. Die roept te veel associaties

op met de sleuteloverdracht voorafgaand aan het carnaval 2007. Toen

werd het woord ‘shitty marketing’, als cynisch humoristische variant op

‘city marketing’, nogal veelvuldig gebezigd door ‘oppertoeker’ Jan

Janssen. Nee, het stadscentrum van Maastricht, sedert de jaren zestig84 • jaarboek maast r i cht

Het Bonnefantenmuseum presenteert het beste van drie eeuwen West-Europese bronssculptuur. Het gaat om vijftig werken uit het Rijksmuseum Amsterdam.
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NOG MEER LUXE APPARTEMENTEN In het voormalige gebouw

van NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) aan de Prins

Bisschopsingel worden eenentwintig appartementen, vier stadswonin-

gen en twee stadsvilla’s ingericht. Het pand is een van de weinige

art-decogebouwen in Maastricht en werd in 1930 ontworpen door

architect J.D. Postma in opdracht van de Stroomverkoop Maatschappij

van de Staatsmijnen in Limburg. De verbouwing wordt thans uitgevoerd

door Vesteda en daarbij blijven de monumentale en karakteristieke

elementen zoals trappenhuizen of glas-in-loodpanelen zoveel mogelijk

gespaard.

MEVRI ZEVENTIG JAAR Het familiebedrijf MEVRI, speciaalzaak op

het gebied van schrijfwaren en bovenal van vulpennen, bestaat zeven-

tig jaar. In de winkel wordt een kleine collectie pennen gepresenteerd,

die de wereldtop op pennengebied vertegenwoordigt. De prijzen van de

prachtige pennen van Cartier zijn duizelingwekkend hoog; veertigdui-

zend euro is een koopje. Diamanten, goud en smaragd flonkeren onder

het neonlicht in de winkel aan de Grote Staat. De familie Schiffeleers

glundert bij het zien van zoveel schrijfpracht ter gelegenheid van haar

70-jarig jubileum. Overigens… voor wie dat niet wist, MEVRI betekent:

Maastrichts Eerste Vulpen Reparatie Inrichting.
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De bouw van het kantorencomplex Parc Céramique aan de Kennedybrug is gestart; zó moet het worden.



APRIL ‘07
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Het originele Verdrag van Maastricht wordt uitgestald in de Hoofdwacht aan het Vrijthof. Meer dan vijfduizend bezoekers kwamen een kijkje nemen.



Lintjesregen in Maastricht.

Het voorjaar pakt uit met
uitzonderlijk mooi weer.
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ABSEILEN VAN HET CENTRE CÉRAMIQUE Studenten van de

Alpinistenvereniging van de Universiteit Maastricht (UM) demonstreren

hun behendigheid in de hoogte door ab te seilen vanaf het dak van het

Centre Céramique. Dit gebeurt in het kader van de sport- en ragweek

van de UM. Met verbijstering worden de halsbrekende toeren van de

studenten gadegeslagen door voorbijgangers en bezoekers van het

Centre Céramique. De financiële opbrengst uit het gesponsorde evene-

ment is voor een goed doel bestemd.

‘CONCOURS MONDIAL DU VIN’ Aan de internationale taste-

vinwedstrijd in het MECC doen tweehonderdtwintig professionele

wijnproevers mee. Tijdens het evenement worden wijnen uit de hele

wereld geproefd, gekeurd en bekroond. Bijna zesduizend wijnen staan

klaar voor deze proeverij. Goed voor zesentwintighonderd proefuren,

maar ook voor elfhonderd liter mineraal water om de mond te spoelen

tijdens de proeverij.

HISTORISCHE DRUKKERIJ Maastrichts kleinste museum de

Historische Drukkerij opent een tentoonstelling met de titel Van druk-

motief tot afbeelding. Er is een reconstructie te zien van een drukwerk-

plaats anno 1860 met een originele handpersmachine. De expositie

toont hoe afbeeldingen op keramiek werden overgebracht. De tentoon-

stelling maakt deel uit van de manifestatie Sphinx - plaats van herinne-

ring en is georganiseerd onder auspiciën van onder meer Zicht op

Maastricht, culturele biografie van een stad.

COFFEESHOPS Burgemeester Gerd Leers heeft het pleit gewonnen.

De gemeenteraad aanvaardt zijn plan om met spoed een aantal coffee-

shops te verplaatsen van het centrum naar de periferie van de stad.

Zeven van de vijftien coffeeshops verhuizen naar plekken in de buurt

van de zogenoemde ‘zoeklocaties’.
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Genieten van ambachtelijk vervaardigde producten tijdens de Week van het Ambacht.



STROOM OP MUZIEK Het Universiteitskoor heeft vijf compositie-

opdrachten verstrekt aan componisten uit Maastricht, overig Limburg

en België. Thema van de composities is het begrip stroom. De stroom

van de Maas is er een voorbeeld van, maar ook de stroom van weten-

schappelijke vooruitgang aan de Maastrichtse universiteit of de stroom

als inspiratiebron voor kunst en muziek.

PIEKE DASSEN OVERLEDEN De kunstschilder, acteur en poppen-

speler Pieke Dassen is niet meer. Hij was al geruime tijd ziek. In oktober

2006 werd de tachtigste verjaardag van Pieke Dassen feestelijk gevierd.

‘GROET MESTREECHS DICTEE’ Zesenvijftig deelnemers hebben

zich gemeld voor het ‘Groet Mestreechs Dictee’, een evenement dat dit

jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd. ‘Oppertoeker’ Jan Janssen

leest de tekst voor. Deze bevat zesentwintig zinnen met heel lastig te

spellen Maastrichtse woorden. Winnaar is Roelf Welkenhuizen met acht

fouten.

OPNIEUW DEBYE Burgemeester Gerd Leers vindt dat het besluit van

de Universiteit Maastricht, om de naar professor Pie Debye genoemde

prijs niet meer toe te kennen, overhaast is genomen. Debye’s goede

naam is vorig jaar door een publicatie van wetenschapsjournalist Sybe

Rispens besmeurd. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

(NIOD) deed onderzoek naar het waarheidsgehalte van Rispens

uitlatingen. Directeur Hans Blom van het NIOD bevestigt dat het onder-

zoek van de journalist betrouwbaar is. De gemeente Maastricht had

verdergaand onderzoek willen afwachten alvorens Debye in de ban

te doen. De affaire Debye is het thema van het Historisch Café georga-

niseerd door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

(LGOG). Gastspreker is Gijs van Ginkel, tot voor kort directeur van het

voormalig Debye Instituut in Utrecht. Hij publiceerde over de affaire een

boek waarvan de strekking luidt: Pie Debye was niet fout.
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Opname Flikken Maastricht op de Maas.



TE WEINIG WONINGEN Volgens Vesteda Group-directeur Huub

Smeets bouwt Maastricht te weinig kwalitatief goede woningen.

Dat kan tot gevolg hebben dat het aantal inwoners in de jaren tot 2030

drastisch zal teruglopen. Wonen is belangrijk voor de ontwikkeling van

een stad; daarop moet in Maastricht meer accent worden gelegd.

Volgens de oud-topambtenaar van de gemeente liggen prachtige

kansen daartoe rond het Bassin, de Tapijnkazerne en de ENCI.

DRUGSRUNNERSPLAAG Veel Marokkaanse drugsrunners maken

het Franse automobilisten moeilijk op de autoweg tussen Maastricht en

Luik. Heb je een Frans nummerbord dan loop je, ook als gewone toerist,

kans klem gereden en gedirigeerd te worden naar een van de vele

drugspanden in de stad. Daarbij schuwen de runners het gebruik van

geweld en intimidatie niet. Ze zijn afkomstig uit grote steden, zoals

Rotterdam, en weten, volgens burgemeester Gerd Leers, maar al te

goed dat ‘er wat te verdienen valt’ in de oude Maasstad.

GEEN ‘OESTERRSI’ Van het veelvuldig openen van weerbarstige

oesterschelpen kun je zomaar RSI oplopen. Een van de medewerkers

van Wiel Rekko raakte gewond bij het openen van een oester.

Inderdaad een heel lastig en vervelend werkje, waaraan je kennelijk

zelfs RSI kunt overhouden. Wiel Rekko, Maastrichtse meesterkok van

het restaurant Manjefiek, bedacht de oplossing voor het probleem:

een semi-automatische oesteropener. Hij heeft er Europees patent op

gekregen. Het apparaat maakt een einde aan heel wat oesterellende in

de keuken.

SLUITING WIETBOOT De extra inzet van politie bij de gedwongen

sluiting van de wietboot Mississippi is kennelijk hard nodig geweest.

Een 17-jarige jongen wist enkele maanden geleden de controle te

passeren en de wietboot te betreden voor het kopen van drugs.

De burgemeester liet de wietboot aan de Wilhelminakade voor de duur

van drie maanden sluiten. De extra politie-inzet was vooral bedoeld om

overlast te beteugelen. Die werd veroorzaakt door drugsrunners die

potentiële klanten van de wietboot naar illegale drugspanden brachten.
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De toonaangevende lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers opent een filiaal in de Plankstraat. Het is haar vijfde winkel.



LUIKS-MAASTRICHTS THEATER Het Theater aan het Vrijthof

en het Luikse Théâtre de la Place gaan intensief samenwerken.

Dat betekent op den duur dat Franstalige voorstellingen in Maastricht

zullen worden gebracht met Nederlandse ondertiteling en dat Neder-

landstalige voorstellingen in het Théâtre de la Place zullen worden

geprogrammeerd, uiteraard met Franse ondertiteling. De beide theaters

gaan ook het wederzijdse aanbod in hun brochures publiceren.

PAASDINER Een diner van maar liefst vier gangen bereid door het

kookgroepje Pittig; dat is wat een groot aantal ouderen uit de wijk

Mariaberg op paaszaterdag krijgen opgediend. Pittig heeft een subsidie

gekregen van welzijnsstichting Trajekt, die de kookclub heeft gestimu-

leerd. In plaats van rondhangen zijn de jongeren nu actief achter het

fornuis voor een goed doel: vijfenzeventig ouderen een geweldig fijne

avond bezorgen. Een prachtinitiatief dat zeker navolging verdient.

STERFLAT OPGEBLAZEN Op uitgekiende plekken zijn in de

Sterflat van psychiatrisch ziekenhuis Vijverdal explosieven aangebracht.

Een paar knallen en de flat staat er nog even. Dan… in een halve

minuut implodeert de Sterflat. Maandenlang is er gewerkt aan de

voorbereiding van de implosie. De flat is al geheel en al ontdaan van

allerlei soorten materialen, waaronder asbest. Dat alles is al gedemon-

teerd en afgevoerd; de onderste verdiepingen zijn met gaas en doek

ingepakt. De Sterflat is zo’n kleine vier decennia geleden gebouwd.

Nu staat ze er niet meer. De skyline van Maastricht is definitief

gewijzigd. Historica Annemieke Klijn heeft de biografie van de Sterflat

te boek gesteld. Het gebouw was bij ingebruikname in 1972 in feite al

verouderd vanwege de toen snel veranderende inzichten over de

behandeling van psychiatrische patiënten.

LA GRANDE SUISSE GEKRAAKT Het kasteel La Grande Suisse in

het gebied Mariënwaard ligt er al geruime tijd verwaarloosd bij. Nu is

het eens zo trotse bezit van Petrus Regout gekraakt. Dat mag volgens

de Krakerswet. De plannen om er een luxe woonoord te vestigen zijn

van de baan en er staat ook helemaal niets opgeslagen. De jeugdige

krakers hebben de troep zo goed als mogelijk opgeruimd en er is flink

in de tuin gesnoeid.

De Sterflat is niet meer.
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Werk in
uitvoering!



MOSAE FORUM De Maastrichtse Welstands-/Monumenten-

commissie geeft uiting aan haar kritiek op de wijze waarop een door-

braak is gemaakt in de bijzondere vijftiende-eeuwse vakwerkgevel van

de voormalige meubelzaak Van Lijf op de hoek van de Markt en

de Hoenderstraat. Daar is een passage ontstaan dwars door het

monumentale houtskelet. Het verwijt luidt dat economische belangen

geprevaleerd hebben boven restauratie-ethiek. Ook andere monumen-

tale elementen zijn ter plekke opgeofferd aan de zogenaamde ‘koop-

stroom’ en het bouwtempo van Mosae Forum. Verantwoordelijk

wethouder Wim Hazeu prijst weliswaar de kritische houding van de

Welstands-/Monumentencommissie, maar wijst er tevens op dat reeds

lang geleden besloten werd tot de bouw van de passage, mede om

aan te tonen hoe indertijd werd gebouwd.

DE TIENDE BOOG De Welstands-/Monumentencommissie blijkt niet

te zijn geraadpleegd bij de afbraak van de authentieke restanten van

de zogeheten tiende boog van de oude Maasbrug. Van de ene op de

andere dag is de oeroude boog afgebroken! Wat was men blij verrast

toen in 2005 de zevenhonderd jaar oude natuurstenen constructie

van deze boog werd teruggevonden. Men pleitte voor het behoud

van deze bijzondere architectonische vondst. Leesbare historische

bouwsporen vertellen immers veel over de soms zeer rijke en lange

bouw- en gebruiksgeschiedenis. Nu wordt de commissie geconfronteerd

met onherroepelijke afbraak van de dertiende-eeuwse resten van de

tiende boog. In oktober 2006 is aan de gemeenteraad meegedeeld dat

het restauratieplan van de brugboog niet haalbaar zou zijn, omdat de

restanten te broos zijn. Men besloot een kopie van de boog te

maken van beton, bekleed met natuurstenen platen. Dat heeft niets

met restaureren te maken, besluit de commissie terecht. Als er met

zorg en de juiste restauratiekennis te werk was gegaan, had het

originele bouwmateriaal wél degelijk hergebruikt kunnen worden.

De Maastrichtenaren worden afgescheept met een nep tiende boog!
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Start omvangrijke verhuizing van woonwagens van Vinkenslag naar de nieuwe locatie aan de Schorsmolen.
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Burgemeester Gerd Leers informeert minister van Justitie Hirsch Ballin over de plannen voor de verplaatsing van coffeeshops uit het centrum.
Of de minister overtuigd is, moet nog blijken!

Het Stayokay hostel, gebouwd op de plaats waar
tot voor kort het Maaspaviljoen lag, ontvangt
de eerste gasten. Het terras aan de Maas is voor
iedereen toegankelijk.



MEI ‘07
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Met onder andere de Amstel Gold Race, het NK Wielrennen en de Eneco Tour is de regio Zuid-Limburg een internationaal erkende wielerregio.

Ofschoon het grondgebied van Maastricht niet altijd het decor voor deze evenementen mag leveren is er ook in deze stad sprake van een wieler-

traditie. De druk bezochte Bavaria Ronde volgde de Ridder Ronde op. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd de roemruchte

Zesdaagse baanwielrennen in de voormalige Eurohal op de Griend gehouden. In 2006 krijgt Maastricht een Eurozesdaagse in het MECC en kunnen

oude tijden, met een combinatie van sport en amusement, weer herleven. Met een meerjarige sponsoring van de Eurozesdaagse wil de gemeente

Maastricht het profiel van Zuid-Limburg als wielerregio versterken.



ONDERZOEK NAAR ONDERGRONDSE SCHILDERINGEN

Studenten van de Nijmeegse Radboud Universiteit hebben een onder-

zoek afgerond naar de middeleeuwse voorstellingen, die op de wanden

van de groeve Caestert zijn getekend. Er staan afbeeldingen van

heiligen en bijbelse taferelen, maar ook van een duivelsuitdrijving, een

blokbreker en een man die zich vergrijpt aan een hond. De oudste

tekeningen zijn met behulp van een olielamp tegen het plafond

aangebracht en met de C14-methode konden roetdeeltjes uit die voor-

stellingen gedateerd worden in de veertiende eeuw. Over dit onderzoek

verschijnt een publicatie in de reeks van Nijmeegse Kunsthistorische

Studies en in het Regionaal Historisch Centrum Limburg is een tentoon-

stelling over het onderwerp te zien.

GEEN KOPER OP DE CAMPUS Het college van burgemeester en

wethouders is tegen het gebruik van een koperen beplating van de

gebouwen van de toekomstige studentencampus in Randwyck-Noord.

De campus wordt in opdracht van woningstichting Servatius in samen-

werking met de Universiteit Maastricht ontwikkeld. Het ontwerp van de

beroemde Spaanse architect Santiago Calatrava is al door de Welstands-

/Monumentencommissie Maastricht goedgekeurd, inclusief de 27.000

vierkante meter koperen afdekplaten, die samen 176 ton wegen. In de

groene paragraaf van het bestuursakkoord wijst het college het gebruik

van zware metalen in de bouw af. Servatius-directeur Leks Verzijlbergh

vindt het gebruik van koper niet per definitie fout. Het gaat immers om

gepatineerd koper en het regenwater, dat langs de gevels naar beneden

loopt, wordt opgevangen in de regenvijvers en komt dus niet in de

grond terecht. Met het project van de nieuwe campus is honderd

miljoen euro gemoeid. Om de realisatie niet in gevaar te brengen

zijn drie juristen benoemd in een onafhankelijke ‘kopercommissie’.

De gemeenteraad acht de koperdiscussie niet zinvol, omdat het

Convenant Duurzaam Bouwen het gebruik van koper alleen maar

afraadt en niet verbiedt.

ZOMERS PROTEST VAN WINTERLAND Voorafgaand aan de

behandeling van de evenementennota bieden Stichting Winterland en

een delegatie van de Vrijthofondernemers een petitie aan aan de leden

van de gemeenteraad. In deze nota wordt gepleit voor de spreiding van

evenementen en voor de beperking van overlast op het Vrijthof, waar

voortaan nog maar vijftig dagen per jaar evenementen mogen worden

gehouden. ‘PvdA, verkwansel de erfenis van Raymond Leenders niet’,

staat op een van de spandoeken gekalkt. PvdA-wethouder Leenders

gaf met zijn collega Theo Bovens tien jaar geleden de aanzet voor

het Winterland-evenement. Voorzitter Ger Tielemans vreest dat het

vertrek van Winterland ook een verlies van tientallen banen bij de

Vrijthofondernemers met zich mee zal brengen. Overigens heeft

Winterland nog een contract tot 2010.
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JONG!: NIEUW FESTIVAL VOOR DE JEUGD Tijdens de presenta-

tie van het nieuwe theaterprogramma voor het seizoen 2007-2008

maakt theaterdirecteur Guido Wevers bekend dat er een nieuw jaarlijks

terugkerend jongerenfestival wordt gehouden tijdens de komende

herfstvakantie van 21 tot 26 oktober. Het festival heeft de naam JONG!

gekregen en de programmering is gericht op jongeren van vijf tot

achttien jaar. Er doen meerdere instituten mee aan het festival.

Ook komt er een uitvoering van het toneelstuk Hamlet van William

Shakespeare voor een jongerenpubliek.

BURGEMEESTER LEERS OPENT NIEUWE BLOEDBANK

Burgemeester Gerd Leers opent de nieuwe locatie van de Sanquin

Bloedbank Regio Zuidoost aan de Gaetano Martinolaan. Tijdens de

openingsplechtigheid knipt hij symbolisch een lint van strekverband

doormidden en daarmee wordt het nieuwe donorcentrum in gebruik

genomen. Het Maastrichtse centrum telt vijfduizend driehonderdvijftig

donoren. De bloedbanken van Sanquin leveren bloed aan dertig zieken-

huizen in de regio zuidoost.

Rob Verlinden, de ongekroonde tuinenkoning van Nederland, doet op zijn toernee langs tuincentra ook Maastricht aan.

110 • jaarboek maast r i cht



COMMISSIE TERLOUW ADVISEERT OVER NAAM DEBYE Een

commissie onder voorzitterschap van oud-D66 coryfee Jan Terlouw gaat

de universiteiten van Utrecht en Maastricht adviseren hoe in de

toekomst om te gaan met de naam Debye. Ook prof. dr. D. Bosscher uit

Groningen en prof. mr. Th. van Boven, emeritus hoogleraar internatio-

naal recht in Maastricht, maken deel uit van de commissie. Deze zal

haar advies baseren op een dit najaar te verschijnen rapport van het

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). In dat rapport

zal het NIOD uitsluitsel geven over de vraag of chemisch-fysicus Peter

Debye in de periode 1933-1945 goed of fout is geweest. Een antwoord

op die vraag is van belang, omdat de twee universiteiten begin 2006

op grond van die aanname besloten de naam Debye niet langer te

gebruiken. Wordt vervolgd!

BEPPIE ‘BEDAAAANK’ Beppie Kraft viert haar 50-jarige artiesten-

jubileum met een grandioos concert voor vele duizenden fans op de

Markt van Maastricht. Als dank voor haar bijdrage aan het Limburgse

muziekleven ontvangt zij uit handen van gouverneur Léon Frissen een

plaquette met oorkonde die horen bij de onderscheiding van Limburger

van Verdienste. Burgemeester Gerd Leers benoemt haar tot ereburger

van de stad. Beppie Kraft groeide op in een muzikale familie en kreeg de

muziek met de paplepel ingegoten. Op 11-jarige leeftijd zong zij

voor een groot publiek het winnende Maastrichtse carnavalsliedje

‘Diech bis mien nisjeke’. Dit was de start van een indrukwekkende lijst

van Limburgse hits die Beppie intussen op haar naam heeft staan.

Pierre Knubben deelt mee in de feestvreugde bij het 50-jarig artiestenjubileum van zijn echtgenote Beppie Kraft.
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DE EUROPESE DROOM Ter herinnering aan de ondertekening van

het Verdrag van Maastricht in 1992 wordt van 9 tot 11 mei in het MECC

de 3e ForumMaastricht conferentie over actuele Europese onderwerpen

georganiseerd. De conferentie start met de jaarlijkse Schuman-lezing,

die dit jaar wordt verzorgd door Jeremy Rifkin, met als titel ‘The Euro-

pean Dream’. In het gelijknamige boek beschrijft hij hoe de Amerikaanse

droom steeds minder aanspreekt en een Europese droom in veel

opzichten beter in staat is om in te spelen op de maatschappelijke en

economische ontwikkelingen van deze eeuw.

GOLFEN TUSSEN NEDERLAND EN BELGIË Op 11 mei 2007

openen burgemeester Gerd Leers en zijn Belgische ambtgenoot Guido

Willen van Lanaken de nieuwe golfbaan op de Dousberg. De baan telt

achttien holes, waarvan er dertien op Nederlands en vijf op Belgisch

grondgebied liggen. Het complex is ontworpen door de Britse architect

Steven Marnoch, die de natuurlijke golvingen van het landschap

heeft gebruikt om de nieuwe golfbaan aantrekkelijk te maken.

De Dousbergbaan heeft ook een bijzondere ‘driving range’ met zestig

overdekte afslagplaatsen in drie verdiepingen. Hier kunnen golfers

oefenen op hun ‘swing’. Op 1 juli gaat hier de ANWB Golf Academy

van start. Naast de ‘range’ liggen een ‘puttinggreen’ en een ‘chipping-

green’. Het clubhuis is van de hand van de Italiaanse ontwerper Adolfo

Natalini.

Grensoverschrijdend golfen.
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STIPHOUT NAAR FRANSBERGEN Rederij Stiphout, vooral bekend

van de rondvaarten over de Maas, heeft een nieuwe eigenaar.

Het bedrijf is overgenomen door Fransbergen Trading & Shipping te

Maasbracht. Deze overname omvat de vier passagiersboten met een

totale capaciteit van duizend zitplaatsen. Ook de oldtimer Engelse

dubbeldekker en de Amerikaanse schoolbus worden overgedragen.

De negenendertig vaste arbeidsplaatsen en de tachtig oproepkrachten

zullen allen behouden blijven. De directie zal gevoerd worden door

Dennis Fransbergen, die verklaart dat de programmering van de tochten

blijft zoals het was. Brasserie Bonhomme op de Maaspromenade is

overgenomen door Geert Driessen. Cees van Stiphout blijft wel leiding

geven aan café-restaurant Buitengoed Slavante op de Sint-Pietersberg.

FINANCIËLE MEEVALLER VAN 3,2 MILJOEN EURO Wet-

houder Jean Jacobs presenteert de gemeenterekening 2006. Die ziet er

in het algemeen positief uit, mede dankzij een extra meevaller van 3,2

miljoen euro; een dividend van de Bank van Nederlandse Gemeenten

waarvan Maastricht mede-aandeelhouder is. Omdat in hetzelfde jaar de

Rijksuitkering uit het gemeentefonds met 2,9 miljoen euro werd gekort,

is het positieve resultaat minder hoog dan aanvankelijk werd verwacht.

In het komende jaar zal nog één miljoen euro aan schuld weggewerkt

moeten worden om de begroting sluitend te maken.

De rondvaartboten hebben een nieuwe eigenaar.



EERSTE ‘WIETKOT’ OVER DE GRENS De Nederlandse toneel-

kunstenaars Wim Holsappel en Willem Alkema openen vlak over de

grens in Visé het eerste 'wietkot'. Het mobiele kot is een rood-wit-blauw

geverfde caravan, gedecoreerd met groene wietbladeren. De theater-

makers willen op deze manier de inwoners van Maastricht en

burgemeester Gerd Leers ondersteunen in hun strijd tegen overlast van

het drugstoerisme. De kunstenaars rijden vervolgens door naar Hasselt

met de bedoeling om het ‘wietkot’ vast te maken achter de dienstauto

van Steve Stevaert, de gouverneur van Belgisch Limburg.

DRONKEN MAN RIJDT OVER TERRAS Door met vol gas achter-

uit het terras van café La Bonne Femme aan de Graanmarkt op te rijden,

verwondt een dronken automobilist zes mensen. Drie terrasbezoekers

moesten in het ziekenhuis worden opgenomen; twee van hen met

ernstige verwondingen. De chauffeur reed in een Mercedes met Frans

kenteken en stond eerst enige tijd voor een verkeerslicht te wachten,

maar reed vervolgens met hoge snelheid achteruit het terras op. Op het

politiebureau bleek dat de chauffeur drie keer het wettelijk toegestane

alcoholpromillage in zijn bloed had. Aan het begin van de avond waren

de meeste terrasbezoekers daar nog lang niet aan toe.

Het zal je maar gebeuren!
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OPERATIE COFFEECORNER De gemeenteraad stemt in met het

plan van burgemeester Gerd Leers om zeven van de zestien coffeeshops

in de binnenstad te verplaatsen naar de gemeentegrens. De gemeente

wil zo de overlast van de coffeeshops bestrijden. De Belgische premier

Verhofstadt schrijft na het bekend worden van dit besluit een boze brief

aan premier Balkenende waarin hij zijn ongenoegen over het besluit van

Maastricht kenbaar maakt. De Belgische grensgemeenten Lanaken en

Riemst zijn bang voor grote overlast. Verhofstadt eist onmiddellijk

overleg met Balkenende, die hij in de aanhef van zijn brief abusievelijk

Peter Jan noemt. Burgemeester Leers is niet onder de indruk van deze

actie, die hij vooral ziet als een verkiezingsstunt: ‘In België zijn binnen-

kort verkiezingen en de partij van Verhofstadt staat er slecht voor’ en

daarom moet de premier wel in het nieuws komen met iets dat het goed

doet bij de kiezers.

ALLES MOET BEVOCHTEN WORDEN Van de hand van Rosalie

Sprooten en John Hoenen verschijnt een boek over Camille Oostwegel.

De topondernemer wordt hierin geportretteerd als een uitnemend

gastheer en beschermer van het culturele erfgoed. Hij is restaurateur in

het culinaire domein, maar ook restaurateur in monumentenland.

Alles moet bevochten worden is geïllustreerd met foto's van Chris van

Koeverden en met beeldmateriaal uit het persoonlijk archief van Camille

Oostwegel. Het boek is een must voor horecaondernemers, de gasten

van de ChâteauHotels & -Restaurants, voor cultuurliefhebbers in het

algemeen en kasteelliefhebbers in het bijzonder.
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In familiekring toont een trotse Camille Oostwegel het boek Alles moet bevochten worden.



GEMEENTE TERUG NAAR DE MARKT Na een periode van vijf

jaar keert het ambtelijk apparaat terug naar de Markt, die nu weer het

kloppend hart van de binnenstad vormt. De ambtenaren gaan in het

nieuwe stadskantoor flexibel werken; zonder eigen kamer, zonder eigen

bureau, zonder eigen computer en bijna zonder papieren ballast om zich

heen. Ook de burgers zullen hun weg weer vinden naar de loketten

van de in het Mosae Forum gevestigde kantoren. De eerste bezoekers

worden getrakteerd op koffie en een klein gebakje met de tekst:

De gemeente gaat terug naar de Markt.

Eindelijk terug; de koffie komt er met enige vertraging ook aan; uit Randwyck?
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JUNI ‘07
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Als permanente herinnering aan de ondertekening van het Verdrag van Maastricht werd, tien jaar na dato, het kunstwerk ‘Stars of Europe’ onthuld.

Het is geplaatst bij de rotonde tegenover het Bonnefantenmuseum. De Italiaans-Nederlandse beeldend kunstenares Maura Biava ontwierp het

Euromonument in opdracht van de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg. Het kunstwerk bestaat uit vijfendertig sterren op palen van

verschillende hoogten en symboliseert de eenheid van Europa. Op elke paal staat een uitspraak van een Europese filosoof.



De jongerenbus voor ambulant jongerenwerk van welzijnsstichting Trajekt wordt vakkundig uitgepakt.

In de Weustenraadstraat brandt een
BMW geheel uit. De auto is kort

daarvoor gebruikt bij een bankoverval.
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MAASTRICHT BEJAARDENSTAD? De Maastrichtse afdeling van

de CDA-jongeren stelt dat Maastricht een saaie en eenvormige

stad dreigt te worden; een stad zonder toekomst voor jongeren die

géén carrière als bejaardenverzorger ambiëren. In het beleidsplan

Jongerenvisie Maastricht 2021 keren de CDJA’ers zich in provocerende

bewoordingen tegen de koers van het stadsbestuur. Dit bestuur

heeft verkeerde strategische keuzes gemaakt, meent CDJA-voorzitter

Roxanne van Wunnik. Maastricht is uitsluitend gericht op senioren,

kunst en cultuur: ‘Dat is een wel heel smalle basis. Door daar vol op

in te zetten, schiet Maastricht zichzelf in de voet. Het gros van de

jongeren kan daar weinig mee en trekt weg of komt niet meer terug’.

MINCKELERS BRANDT WEER De toorts in de hand van Jan Pieter

Minckelers wordt opnieuw ontstoken door de langstlevende Maas-

trichtse lantaarnaansteker Henk Ramaekers. Deze 87-jarige onderhield

samen met twee andere ‘gaasmennekes’ ruim dertig jaar lang de

driehonderdvijftig gaslantaarns van de binnenstad. Het standbeeld van

Minckelers werd in september 2006 van zijn sokkel getild vanwege de

renovatie van de Markt. Na negen maanden keerde het beeld terug met

een keurig opgepoetst gezicht. De gastoevoer loopt niet meer langs

de buitenzijde van de sokkel. Enkele oplettende passanten meenden

al dat Minckelers wegens wanbetaling van het gas was afgesloten, maar

dat is gelukkig niet het geval, want de gasleiding is uit veiligheidsover-

wegingen in de sokkel weggewerkt.
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Minckelers terug op de Markt.
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INTERNATIONAAL CONGRES JUNIOR KAMERS Van 13 tot 17

juni zijn alle Junior Kamers van Europa te gast in Maastricht voor het

jaarlijks Europees Congres. Deze Junior Chamber International telt

wereldwijd tweehonderdduizend leden, waaronder oud-president

Bill Clinton van de Verenigde Staten en prins Albert van Monaco.

Dit jaar komen tweeduizend jonge ondernemers uit heel Europa naar

Maastricht, waar vijftien jaar geleden het Verdrag van Maastricht

werd ondertekend. Het congres telt een drietal subthema’s die in

alle activiteiten terugkomen: Europa, maatschappelijk verantwoord

ondernemen en innovatie.

L E E R L I N G E N S I N T - M A A R T E N S C O L L E G E B E S PA R E N

ENERGIE Zeven leerlingen van het Sint-Maartenscollege hebben

een weddenschap gewonnen van de Maastrichtse milieuwethouder

Wim Hazeu. In de eerste drie maanden van 2007 wisten zij een

energiebesparing van maar liefst 58 procent te behalen, daarbij een

beetje geholpen door het milde voorjaarsklimaat. Maar die 58 procent

was overigens toch nog 50 procent meer dan de beoogde 8 procent

waarover de weddenschap was aangegaan. Tijdens een feestelijke

afsluiting heeft wethouder Hazeu het dik verdiende zonnepaneel

overhandigd. Het zonnepaneel wordt ingepast in het nieuwe techniek-

plein, zodat de leerlingen er ook tijdens de praktijklessen gebruik van

kunnen maken.

Medewerkers van papierfabriek Sappi houden een poortactie bij de Maastrichtse vestiging om een gezond leeftijdsbewust personeelsbeleid af te dwingen.

116 • jaarboek maast r i cht



DE POORT VAN MAASTRICHT Ondernemer Benoit Wesly presen-

teert een ambitieus plan voor de bouw van een theater en een

wellnesscentrum bij het Geusselt-stadion, naast het Apple Park hotel.

Wesly heeft er negen jaar over nagedacht en liet zijn ideeën

onlangs uittekenen door het Maastrichtse architectenbureau Arn Meijs.

Het megatheater zal zestienhonderd zitplaatsen tellen en is daardoor

geschikt voor grote producties van Joop van den Ende. Het project kost

ruim vijfentachtig miljoen euro en zal meer dan tweehonderd banen

opleveren. Wesly wil eind volgend jaar beginnen met de bouwwerk-

zaamheden en motiveert zijn voortvarendheid met de uitspraak: ‘Ik heb

inmiddels een hoorapparaat, maar ik hoop wel dat ik het eindresultaat

nog zal kunnen zien’.

BEPPIE KLINKT ALS EEN KLOK De melodieën van Beppie Kraft

klinken nu ook op de klokken van het stadhuiscarillon. Stadsbeiaardier

Frank Steijns heeft enkele bekende werken van haar bewerkt voor

dit carillon. Zo kan men op het hele en het halve uur luisteren naar

‘Mie Mestreech’ en ‘Danse tot ’t mörgeleech’. Steijns kwam op het idee

door een ingezonden brief in Dagblad De Limburger, waarin iemand

voorstelde om het carillon van het stadhuis te vervangen door een

geluidsopname van Beppie Kraft. Maar volgens Frank Steijns hoeft het

carillon niet te wijken voor Beppie en Beppie hoeft niet te wijken voor

het carillon, want op het driehonderdvijftig jaar oude stadscarillon kun

je alles spelen.
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Zestig jaar na oprichting nemen enkele Woldenaren de restauratie van de Fatima-kapel ter hand. Ook wordt er een nieuw Mariabeeld geplaatst.



KOOPZONDAG POPULAIRSTE EVENEMENT De Maastrichte-

naar vindt de koopzondag het populairste evenement van het jaar 2006.

Met 60 procent heeft de koopzondag zich als meest geliefde uitgaans-

doel geplaatst in de top tien. Daarna volgen Winterland met 58 procent,

carnaval met 52 procent, ’t Preuvenemint met 41 procent, de kermis

met 34 procent, de rommelmarkt met 33,8 procent, Het Parcours met

33,5 procent, de Amstel Gold Race met 23 procent, de Heiligdomsvaart

met 22 procent en tot slot op de tiende plaats het evenement de Elfde

van de Elfde. De stadspeiling 2006 is gebaseerd op een steekproef

van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente onder 552

Maastrichtenaren.

PETRUS REGOUT TERUG IN MAASTRICHT De figuur van Petrus

Regout herleeft in een toneelstuk van regisseur Hans Trentelman en

dramaturg Erik-Ward Geerlings. Zij produceren voor theatergroep

Het Vervolg een toneelstuk dat wordt opgevoerd in een van de fabrieks-

hallen op het Sphinx-terrein aan de Maagdendries. In het stuk overziet

Petrus Regout vanaf zijn sterfbed zijn leven en maakt zich zorgen over

de vraag of er wel een hiernamaals bestaat. Ook de relatie met zijn

vrouw en zijn zonen en de verhouding met de autoritaire burgemeester

Pijls krijgen een plaats in het verhaal. Het theaterstuk krijgt een extra

dimensie door de samenwerking met danseressen van de Fontys

Dansacademie Tilburg en de magistrale muzikale omlijsting van Nard

Reijnders.
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De bouw van de ondergrondse ‘fine food market’ MosaeGusto in de gewelven van Mosae Forum schiet goed op.
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‘ZOEPER’ BESTAAT NIET MEER ‘Zoeper’, de ‘hèlste feesbènd

vaan Limburg’ heeft zijn laatste concert gegeven. Deze Maastrichtse

formatie bestond uit ‘gamin, vluupik, koejong en batteraof’, de respec-

tievelijke bijnamen van Remko Renckens, Kevin Cramer, Luc van Lijf en

Odin Wijnhoven. ‘Zoeper’ maakte feestelijke hardcore carnavalsschla-

gers. Het nummer van hun eerste cd, ‘Iech bin in de kaffee gebore’

werd een geweldige carnavalshit. De tweede cd was een medley van

discohits uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ook de derde cd,

‘Bokkie Bokkie bêh’, was niet uit de Limburgse hitlijsten weg te slaan.

Van ENCI naar AINSI; verbouwing van de Peutz-hal.

MONTESQUIEU INSTITUUT KOMT NAAR MAASTRICHT Het

internationale kenniscentrum voor rechtsgeschiedenis en parlementaire

ontwikkelingen is zonder veel ophef in Maastricht van start gegaan.

Volgens Jo Ritzen, de voorzitter van het college van bestuur van de

Universiteit Maastricht, is er niet veel ruchtbaarheid gegeven aan deze

vestiging, omdat een belangrijk deel van het instituut door minister

Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Den Haag werd

doorgeschoven. Instituut Montesquieu gaat zich in samenwerking

met andere wetenschappelijke instellingen in Europa bezighouden

met onderzoek naar en onderwijs in de parlementaire geschiedenis en

politieke cultuur van de EU-lidstaten. Verder zal het instituut onderzoek

doen naar de constitutionele verhoudingen en ontwikkelingen binnen

de Europese Unie.
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JULI ‘07
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Paul-Henri Spaak legde de grondslag voor de oprichting van de Benelux. Deze vroegere Eerste Minister van België en de Franse politicus

Robert Schuman worden beschouwd als de belangrijkste stichters van wat via de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal uitmondde in de

Europese Unie. Maastricht uit haar waardering voor hun werk in de naamgeving van straten en een kantoorgebouw.



’SHORT FILM FESTIVAL’ Ruim vierduizend liefhebbers bezoeken op

27 en 28 juli de derde editie van het ‘Short Film Festival’ in Filmtheater

Lumière. Dit staat in het teken van de herdenking van het Verdrag van

Europa met het motto: Het einde van Europa. Het festival wordt omlijst

met lezingen. In het programma is ook de film ‘Innocence’ van de

naar Australië uitgeweken Limburgse regisseur Paul Cox opgenomen.

Deze was zelf op het festival aanwezig.

KOPEREN CAMPUS KAN Woningstichting Servatius mag toch

gebruik maken van koperen beplating aan de gevels van de nieuwe

studentencampus in Randwyck. In mei ontstond grote beroering in de

gemeenteraad over het voornemen om zware metalen te gebruiken in

de bouw. Dat werd strijdig geacht met de groene paragraaf in het

bestuursakkoord van het college. Toen de Spaanse architect Santiago

Calatrava kenbaar maakte dat hij er niets voor voelde om het ontwerp

aan te passen, werd ijlings een commissie van wijze mannen ingesteld

om uit de impasse te komen. De wijze ‘kopercommissie’ heeft nu

wijselijk geoordeeld dat er geen juridische mogelijkheden bestaan om

het koper te verbieden.

‘Kluiverkes’ gaan multiculti.
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Eindelijk open! Mooi of lelijk?
De meningen zijn verdeeld.

Originele manier om je vrijgezellenfeest te bekostigen.
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SLOOP SPORTHAL RANDWYCK STILGELEGD De sloop van de

sporthal in Randwyck is op last van de rechter stop gelegd. Eerst moet

de woningstichting Servatius als nieuwe eigenaar een regeling treffen

met de gedupeerde uitbater van de bestaande sporthal. Servatius wil

meteen na de bouwvakvakantie starten met de bouw van de studen-

tencampus en een nieuwe sporthal, naar ontwerp van de Spaanse

architect Santiago Calatrava. Het plan voorziet in de bouw van 228

studentenkamers, 300 kleine en grotere studio's, 22 grote appartemen-

ten, kantoren en een gloednieuwe sporthal ter vervanging van de

bestaande in Randwyck.

CHINEZEN DOEN MAASTRICHT Maastricht kan rekenen op een

toenemende belangstelling van Chinese toeristen. In de eerste helft van

2007 hebben veertienhonderd Chinezen in Maastricht een overnachting

geboekt en dat zijn er duizend meer dan in het vorige jaar. De Chinese

touroperators hebben voor het gemak de naam van Maastricht

veranderd in Ma-Seng en dat betekent letterlijk de Stad van de Paarden.

Dat is in ieder geval gunstiger dan Ma-Jeng want dan was het de Stad

van de Ezels geweest.

MAASTRICHT KRIJGT BESNIJDENISKLINIEK In het Medisch

Centrum Annadal opent een filiaal van het Besnijdenis Centrum

Nederland (BCN). Hier kunnen jonge mannen voor tweehonderdvijfen-

twintig euro, onder plaatselijke verdoving, een circumcisie laten uitvoe-

ren. Dat is veel goedkoper dan de gebruikelijke ziekenhuisoperatie die

onder volledige narcose wordt uitgevoerd. Sinds de invoering van het

nieuwe ziektekostenstelsel wordt de circumcisie niet meer vergoed,

tenzij men zich daarvoor heeft bijverzekerd. De eerste dag hebben al

veertien mannen zich voor de ingreep op het BCN aangemeld.

Politie stelt onderzoek in ná steekpartij bij het Koningin Emmaplein. Mogelijk gaat het om rivaliserende groepen drugsrunners.



BELVÉDÈRE KANDIDAAT VOOR MEGASUBSIDIE Het stadsont-

wikkelingsproject Belvédère is samen met zestien andere Nederlandse

projecten uitverkoren voor een megasubsidie uit het budget voor de

uitvoering van de Nota Ruimte. Hierin heeft het kabinet tot 2014

een extra subsidiebedrag van een miljard euro beschikbaar gesteld.

Het Belvédère-project is als enige Limburgse aanvraag gehonoreerd.

In dit plan wordt een gebied van tweehonderdtachtig hectaren ten

noordwesten van de binnenstad heringericht.

RITZEN RITSELDE PENSIOENPREMIE In de landelijke pers

ontstaat ophef over de ‘bindingspremie’ van 372.000 euro, die

bestuursvoorzitter Jo Ritzen bij zijn aanstelling bij de Universiteit

Maastricht heeft bedongen. Dit bedrag is bestemd voor het dichten

van een pensioengat, dat ontstond toen Ritzen van 1999 tot 2003

vicepresident was bij de Wereldbank in Washington. Ritzen had ook

daar een pensioenregeling. Diverse Kamerfracties vragen om ophelde-

ring van minister van Onderwijs Ronald Plasterk. Die laat weten dat

bindingspremies in het onderwijs voortaan aan een maximum worden

gebonden.

Vandalisme op Plein 1992.
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TIMMERFABRIEK WORDT VERTIMMERD De Timmerfabriek aan

de Boschstraat wordt verbouwd door het aannemersbedrijf Laudy.

Na de verbouwing zullen er vijf culturele instellingen worden gehuisvest.

De Timmerfabriek wordt dan een cultuurfabriek voor beeldende

kunst, muziek- en theatervoorstellingen. De stuwende kracht achter

deze cultuurfabriek is René van den Bergh, directievoorzitter van

de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère. De vernieuwde Timmer-

fabriek biedt een podium voor het Limburgs Symfonie Orkest,

Filmtheater Lumière, Het Vervolg, Huis van Bourgondië en Intro in Situ.

De verbouwing van het casco zal ongeveer een jaar duren.

NIEUWE DIRECTEUR TRAJEKT Hub Vreuls is benoemd tot

nieuwe directeur van de Stichting Trajekt. Hij is de opvolger van Roger

Hageman die tien jaar de directie voerde. Vreuls heeft bij verschillende

overheden gewerkt als personeelsmanager. Momenteel is hij werkzaam

bij de gemeente Heerlen. De Stichting Trajekt dankt haar vooruitstre-

vende positie in de sociale sector vooral aan haar visie op en strategisch

inzicht in welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

ALBERTKNOOP NADERT ONTKNOPING De Albertknoop is de

naam van het bedrijventerrein op de grens tussen Maastricht en

Lanaken. Voor de ontwikkeling van het industriegebied hebben de

gedeputeerden van Nederlands- en Belgisch-Limburg en de beide

gemeenten een convenant gesloten. Voor Maastricht werd het consen-

susrapport door wethouder Luc Winants ondertekend. Door deze over-

eenkomst kan een terrein van ruim honderd hectaren tot ontwikkeling

komen. Aan het Albertkanaal komen laad- en loskades voor de overslag

van goederen naar de spoor- en wegverbindingen. De papierfabriek

SAPPI en de textielfabriek Celanese hebben al belangstelling getoond

voor een vestiging.
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Wie had het over een koude zomer?



EXIT MAASTRICHT Burgemeester Gerd Leers pleit in een ideeënplan

voor de vorming van een supergemeente met de naam Maasvallei,

waarin Maastricht, Beek, Sittard-Geleen en Stein worden samen-

gevoegd. Eijsden mag ook opgaan in Maasvallei, als het dat wil. Anders

moet Eijsden samen met Margraten, Valkenburg aan de Geul, Gulpen

en Vaals opgaan in de nieuwe gemeente Heuvelland. De derde super-

gemeente van Zuid-Limburg zou dan Parkstad heten. Het idee oogst

bij de buurgemeenten weinig bijval, maar met deze fusiegedachte

benadrukt Leers wel de noodzaak om tot een betere samenwerking te

komen.

RIEU REVISITED Voor de derde keer geeft André Rieu drie avond-

concerten op het Vrijthof. Het decor is net als voorgaande jaren een

Grieks tempelfront en niet de façade van slot Schönbrunn in Wenen

waarmee Rieu’s nieuwe tournee binnenkort begint. Dit decor is met

een breedte van honderdvijfentwintig meter net iets te groot voor de

Maastrichtse ‘hoeskamer’. In zijn geboortestad hoeft Rieu zich ook niet

groots voor te doen: ‘Als ik door de stad loop, word ik begroet met:

ha jong, hoofste neet te wèrreke vandaog? Heerlijk is dat! Geen

handtekening, geen foto, zo zijn Maastrichtenaren niet’.

PREUVENEMINT IN TEKEN EUROPA De zesentwintigste editie

van het volgende maand te houden ‘Preuvenemint’ heeft als thema:

Europa aan tafel. De uitwerking geschiedt in samenwerking met de

gemeente. Elke restaurateur adopteert één van de zevenentwintig

landen van de Europese Unie. De per land kenmerkende uitstraling en

gerechten kunnen zo tot hun recht komen. Centraal staat het ‘Meeting

Point Europe’. Als gastspreker zal burgemeester Gerd Leers dieper

ingaan op het belang van Europa voor onze stad. Hij memoreert vijftien

jaar Verdrag van Maastricht en de herdenking van vijftig jaar Verdrag

van Rome. Bovendien was het de geboren Maastrichtenaar Frans

Timmermans die als staatssecretaris een grote rol heeft gespeeld bij de

totstandkoming van de nieuwe overeenkomst ter vervanging van de

‘Grondwet’. Door de ligging van onze provincie wonen we midden in

Europa. Dit vraagt om euregionale samenwerking. Dat is de achter-

grond van het thema Europa aan tafel, dat extra cachet geeft aan het

Preuvenemint. De gemeente voegt hieraan iets toe met het eigen

‘Meeting Point Europe’, een Europees huis in Maastricht, dat uiteinde-

lijk een permanent onderkomen moet krijgen (aldus de burgemeester).
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‘Rieu was here!’
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