




1982 was in Maastricht het jaar 
van de Noorderbrug en van de 
kerkrestauraties. Het jaar van 
feestelijkheden als het 
Preuvenemint, maar ook van 
zorgen om de teruglopende 
werkgelegenheid. In dit boekje 
wordt getracht een overzicht te 
geven van de voornaamste 
gebeurtenissen. Het accent ligt 
daarbij op de woonbuurten. 
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Hel nieuwe college van burge
meester en wethouders. v.l.n.r. 
de heer M jammers (adjunct-

J.emeentesecretaris), de heer 
Hoen (Sociale Zaken. Welzijn 

en Volksgezondheid), mevr. P. 
Láuir-Schillhuis (Onderwijs en 
Cultuur) en de heren j. Wevers 
(RuimtelJjke Ordening. Stads
verrueuwing en Worungbouw), 
burgemeester mr. A. Baelen. drs. 
H. Roovers (Financiën, 
Economische Zaken en Werk
gelegenheid). H. Hameleers 
(gemeentesecretaJ"is). G. Peters 
(Openbare Werken, Verkeer en 
Milieu) en mg. ). Lousberg 
(Personeel. Sport en Huisvesting). 



GEMEENTE 

In de eerste raadsvergadering 
van bet jaar werd de heer 
M. jammers beëdigd als 
adjunct-secretaris van de 
gemeente. Hij' volgde in die 
functie drs.}. Mans op. die tot 
burgemeester in Meerssen was 
benoemd. Opvolger van de 
heer }ammers als directeur van 
de Dienst voor Sociale Zaken 
werd mr G. Coppen. 
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Na een bewogen formatie
periode kreeg Maastncht m 
1982 een nieuw college van 
burgemeester en wethouders. 
Voor het eers1 m de 
geschiedenis van de stad koos 
de nieuw geïnstalleerde raad 
een vrouw m dit bestuurs
orgaan, nl. mevrouw P. Lázár
Schilthu1s, die wethouder van 
Onderwijs en Cultuur werd. 
Haar benoeming betekende 
tevens het eerste optreden van 
de VVD in het college, dat 
verder werd samengesteld uit 
drie wethouders van bet CDA 
en twee van de PvdA. Andere 
meuwkomer in het dagelijks 
bestuur van de stad was ing. 
] . Lousberg, die de portefeuille 
van Personeel. Sport en Huis
vesting overnam van de heer 
G. Peters. Deze werd op zijn 
beurt opvolger van de 
wethouder van Openbare 
Werken en Verkeer drs. 
P. Verhagen, die in juni was 
benoemd tot lid van G.S. 



De verk1ezmgen in juni 
hadden 14 nieuwe gezichten m 
de gemeenteraad opgeleverd. 
Het CDA behaalde 17 zetels. 
de PvdA 11. de VVD 5 en de 
Be1aarden- en Gepens10-
neerdenpartij 2. Vier partijen 
veroverden 1 zetel. nl D '66, 
PPR. Stadsbelangen en Horeca 
Nederland en de PSP, welke 
laatste partij na jarenlange 
afwezigheid terugkeerde in de 
raad. Hieruit verdween Groot 
Maastncht '70, dat opging m 
het CDA. Het aantreden van 
de rueuwe raad betekende 
tegelijk bet afscheid van de 
heer M. Debats, die bijna 30 
1aar raadshd was. waarvan de 
laatste 12 jaar wethouder van 
Onderwijs en Cultuur. Bij die 
gelegenheid ontving de heer 
Debats het stedeboek Hosp1ti. 

Een van de hoofdthema's van 
het gemeentelijk beleid in 
1982 was de opstelling van het 
Structuurplan Binnenstad. Na Simulatiespel 
een lange en intensieve 
voorbereiding kon het plan in 
augustus nog door de 'oude' 
raad worden vastgesteld. Via 
een zg. open-planprocedure 
werd de bevolking nauw bij 
de voorbereiding betrokken. 
Het Bureau Inspraak en 
Ondersteuning belegde in dit 
kader een groot aantal bijeen
komsten. Aan de hand van een 
simulatiespel werd in april het 
opgestelde ontwikkelings
model voor het structuurplan 
'uitgetest' . Knelpunten bleven 
tot het laatst de parkeer
problematiek en het al of niet 
verplaatsen van delen van 
Gemeentebedrijven uit 
Boschstraa t-West. 
Het structuurplan kreeg nog 
meer gewicht door de 
aanwijzing in 1982 van de 
binnenstad tot beschermd 
stadsgezicht. Uit het plan blijkt 
o.m., dat in de binnenstad nog 
plaats 1s voor de bouw van 
vele honderden woningen. 
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GEMEENTE 

Wegsleepregeling 
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Presentatie woonwagenplan 

De wonmgbou1Npiannen in 
Maastncht raakten ovengens 
m het af gelopen jaar m de 
knel. Door gewijzigde richt
lijnen van het rijk konden veel 
minder woningen in aanbouw 
worden genomen dan 
gepland. Het stringentere 
woningbeleid schept ook 
problemen bij de uitvoering 
van het 2de actieplan stads
vernieuwing, dat in mei 
verscheen. Naast het rijk 
ontkwam ook de gemeente 
niet aan bezuinigen. In 3 jaar 
tijd moet liefst 7 miljoen 
worden gesnoeid m de 
uitgaven . Een deel van de 
bezuinigmgen wordt bereikt 
door maatregelen ter 
besparing van energie. Om 
ook de burgers hiertoe aan te 
zetten werd bet informatie
centrum van Gerneente
bedn1ven vermeuwd. Behalve 
over energiebespanng kan 
men daar ook inlichtingen 
krijgen over de aanleg van de 
centrale antenne inrichting, 
waarmee in 1982 een aanvang 
werd gemaakt. Eind november 
kwam het eerste CAI-signaal 
op de beeld.buis. 

Voor veel discussie zorgde het 
• spreidingsplan voor 

woonwagens, dat B. en W . 
begin juli presenteerden op 
een openbare raads-
conf erentte in de Eurohal. Het 
voorziet op korte termijn in de 
aanleg van een aantal kleine 
woonwagencentra, verspreid 
over de stad. In 1982 werden 
al nieuwe woonwagenstand
plaatsen ingericht aan de 
Olympiaweg en in Eylder
gaard. De raad ging in 
oktober akkoord met het 
spreidingsplan, ondanks een 
groot aantal bezwaarschriften. 

Gespreksstof leverde verder 
de wegsleepregeling. 
waarover in juli in de raad een 
interpellatie werd gehouden. 
Als resultaat hiervan werd de 
toepassing van de regeling 
enigszins verzacht, terwijl er 
aan de toegangswegen naar 
het centrum waarschuwings
borden kwamen. Tegen 



buitenlandse rourparkeerders 
trad de gemeentepolitie 
voortaan wa1 soepeler op 

De politie moest verder o.m. 
optreden bij een schietpamj 
op het Vr1Jthof. waarbij vier 
cafébezoekers werden 
gewond. Verslagenheid 
heerste na de tragische dood 
van de heer Jef Geelen. die 
tijdens zijn werkzaamheden 
aan de Bemelerweg werd Team Wijkagenten 
neergeschoten. De 
overspannen dad~r meldde 
zich zelf bij het politiebureau. 
Het team van de wijkagenten 
ging begin 1982 vol talbg aan 
de slag, na een jarenlange 
uitbouw van dit speciale 
politie-onderdeel. Voldoening Aanbieding maquette 
was er ook bij de personeels-
vereniging van het politie
korps, toen in april bet 50-jarig 
bestaansfeest werd gevierd. 

Wethouder M. Debats, tevens 
voorzitter van de Stichting 
Maquette Maastricht, smaakte 
m maart het genoegen van de 
overdracht van de volledige 
kopie van de 'Parijse 
maquette' Dat gebeurde door 
staatssecretaIIS van Defensie 
mr. A Stemerdink 
Bewonderend bekeken B en 
W een week la1er een 
maquette van het stadhuis, die 
als aanzet moet dienen voor 
het stichten van een Europese 
mm1atuurstad in Maastncht. 
Het gebouw zelf werd 
bezichtigd door honderden 
belangstellenden tijdens 
rondleidingen door de 
af delmg V 0011ichting 

Stadhuis in miniatuur 
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GEMEENTE 

Opening tentoonstellmg Antillen 

Koningin ontmoet het Overleg
or·gaan Culturele Minderheden 

Prominentste gast in het 
stadhuis was koningin Beatrix. 
De koningin bracht m oktober 
een werkbezoek aan Maas
tncht om zich te oriênteren 
omtrent de situatie van de 
culturele minderheden. Het 
minderhedenbeleid stond nl. 
b11zonder m de belangstelling. 
Eerder vond in de Eurohal 
een culturele manifestatie 
plaats. terwijl m D'n Awwe 
Stiene met zang en dans een 
tentoonstelling over de 
Nederlandse Antillen was 
geopend 

Een bijzondere gast m het 
stadhuis was ook Sir George 
Thomas. de voorntter van het 
Britse Lagerhuis De 
Mastreechter Staar gaf te 
zi1ner ere een concert. Korte 
ti)d later kwam de Franse 
ambassadeur. de heer Claude 
de Kémoulana, op bezoek. Hij 
onderscheidde de burge
meester uit naam van de 
Franse president met het 
'Croix de Commandeur de 
l'Ordre National du Ménte' 
als dank voor diens 
verdiensten voor het Franse 
cultuurgoed 



Zelf reikte de burgemeester m 
maan de zilveren erepenning 
van de stad Maastricht uit aan 
de 75-1ange prof dr 
J. 1immers. Als kunsth1Stoncus 
heeft prof. Timmers veel 
publicaties gew11d aan de 
culturele rijkdom van Maas
mcht. Een b11zondere 
gebeurtenis in het stadhuis 
was verder de aanbieding 
door gouverneur dr 
J Kremers van het vaandel 
aan de Maestnchtse DO 
StadsschutteriJ. Het vaandel, 
een kopie van het ongmele uit 
1870, werd in ontvangst 
genomen door voorzitter 
F Gorten. De schutterij 
bezocht vervolgens m de 
Sphmxzaal de laatste 
opvoering van de klucht 
'Medam de Gmneraol'. 
waar van de opbrengst ten 
goede kwam aan de schutterij . 

Burgemeester onderscheiden 

U1tre1kmg erepenning 

Overhandiging vaandel 

9 



* NOORDERBRUG 
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De bouw van de noordeliJke 
Maasoeververbmdmg werd in 
1982 met voortvarendheid ter 
hand genomen Na een aantal 
voorbereidende werkzaam
heden kon m februari de 
eerste beton worden gestort 
bij de StatensLngel De brug 
wordt gebouwd door een 
combinatie die bestaat uit de 
Hollandse Betonmaatschapp1J 
utt Gouda, bouwonderneming 
F'oeckert uu Heerlen en de 
Maastnchtse bedn1ven 
Cremers en Lleben. De totale 
kosten van het project 
bedragen rond 112 mtl1oen, 
waarvan de gemeente 24 
mtlJoen voor baar rekerung 
neemt. De rest wordt 
gefinancierd door het riJk, de 
provincie en het Eurofonds van 
de EG 

De offtc1ele start van de 
bouwwerkzaamheden vond 
plaats 111 mei, toen de 
burgemeester een damplank 
m de Maasbodem heide als 

Bouw westelijk brugtracé aanzet voor de eerste 'natte' 



pijler. Intussen hadden de op· 
en afIJtten aan de Statensmgel 
al du1deh1k vorm gekregen In 
1um werd begonnen met de 
bouw van bet viaduct over de 
Bosscherweg, vanwaar bet 
brugtracé op piJlers gevoerd 
wordt over de spoorlijn, het 
kanaal tussen de Nieuwe 
Havenkom en het Bassin en 
over het tenein van de KNP Eerste damplank Noorderbrug 
Hiertoe sloot de gemeente een 
overeenkomst met de KNP. 
De meuwe brug krIJgt via twee 
verbmdmgslussen aanslmtmg 
op de Boscbstraat en de 
Bosscherweg Daaxdoor moest 
aan de Nieuwe Havenkom de 
betonmonelcentrale Van 
Dongen verdwijnen. Het 
bedr11f kreeg een nieuw 
terrein toegewezen bij de 
Phoemxweg. Het laad en los
centrum van Van Gend & Loos 
aan de Statensmgel werd 
aangepast aan de nieuwe 
suuaue die omstaat b1J de aîrit 
van de brug 

Aan de oostziJde van de Maas 
kwamen de werkzaamheden 
aan het brugtracé eveneens 
goed op gang. Hier kwam een 
meuwe aansluitmg gereed van 
de Franciscus Romanusweg op 
de te verbreden Viaductweg 
De raad besloot in december 
dat de Noorderbrug definitief 
deze naam behoudt De 
voorgestelde naam 
'Statenbrug' - gekozen mt een 
aantal suggesties vanwt de 
bevolking - werd niet 
aanvaard. 

Nieuwe aans/wllng Viaductweg 
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* RANDWYCK/ MEC 
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R.L -gebouw in Randwyck 

Het nieuwe complex van de 
PLEM 

De realisermg van het MEC· 
µro1ect m Randwyck kwar.i 
een stap dtchterbiJ , toen de 
regenng m maart besloot om 
voor de bouw van net conores
cenr.urn 45 m1I1oen te gevên 
nl. 35 mil]oen uit de PNL-pot 
en 10 mll1oen van Econo
mische Zaken Hieraan werdeu 
wel emge voorwaarden 
verbonden Toch bleven er 
rw11fels en kn11ek op de MEC
plannen bestaan wat o m tot 
uatmg kwam 111dens een hoor· 
zitting van de aCdelmg 
Geschillen van Bestuur van de 
Raad van State naar aanleiding 
van de ingediende bezwaar· 
schnften tegen het bestem
mingsplan Randwyck. Het 
gemeente- en provmc1ebestuur 
legden echter de nadruk op 
de gedegen voorbere1dmg van 
de plannen en de belangri1ke 
e[fecten voor de werkgelegen
heid In november wees de 
Raad van State de bezwaren 
af. Nog net voor het einde van 
het 1aar werd d11 door een 
komnkllJk besluit bekrachtigd 
Kort na de hoorzitting m Den 
Haag ging de raad een samen· 
werkmgsovereenkomst voor 
het MEG-plan aan met Wilma 
Beleggmgen B. V Bovendien 
keurde de raad de hoofdh1nen 
goed van een explo1tat1e- en 
een leningsovereenkomst met 
Wilma, dat ruim 100 nul)oen m 
het project wil investeren 

In Randwyck-noord werden 
werkzaamheden verncht voor 
het bouwnjp maken van de 
terreinen De raad gaf hier· 
voor ruim 4 mtl1oen De aan· 
gelegde wegen kregen namen 
als Leuvenlaan. Sorbonnelaan. 
Gehssendomem Erasmus 
domem en P. Debyeplem 

.. 



ln 1un1 gaf gouverneur dr 
J. Kremers m Rand wyck het 
startsein voor de nieuwbouw 
van de PLEM. Dit complex 
omvat een hoofdkantoor, een 
bedrtJfsgebouw. een reken
centrum en een gebouw voor 
algemene diensten Het komt 
samen met hel DGD-gebouw 
te liggen aan een openbaar 
voetgangersplein De bouw 
van een vest1gmg van de Rl1ks
umversiteit Limburg m 
Randwyck was eind 1982 ver 
gevorderd, evenals de bouw
werkzaamheden aan het 
rueuwe hoofdkantoor van de 
KNP. 

Bouwactiviteiten op 
Randwyck-Noord 
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BEDRIJVEN 

Hoofdkantoor bezet 

Stakmg b11 KNP 
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De werkloosheid m Maastnchi 
steeg m 1982 naar een 
bedenl·eh1ke hoogte. Tal van 
bed111ven en bedn1fjes raakten 
m de problemen en moesten 
aislanken 

In 1anuan legde het personeel 
van de KNP het bedrijf enige 
uren sul uu protest tegen het 
voorgenomen ontslag voor 400 
man. Later werd emge dagen 
het hoofdkantoor bezet , 
waarb11 een raam als enige 
toegang fungeerde 
U1temdell1k kon het aantal 
ontslagen beperkt worden tot 
ruim 200. o .m. doordat het nik 
3 mtlJoen gaf voor de 
reor9anisa11e van de ploegen
diensten Het bednJf kwam m 
1982 uu de rode cijfers 
Ontslagen ook b1j de Sphmx, 
waar eveneens ruim 200 
arbeidsplaatsen verloren gaan. 
Om de teruglopende afzet te 
vergroten opende de Sphmx 
een eigen verkoopbureau m 
de VS en een nieuwe. grotere. 
vesugmg m Pan1s. 
Er kwamen verder mensen op 
straat te staan door 
faillissementen van Ploum. 
Boosten & Stols en de Remal
bedn1ven. 
De ENCJ beleefde een 
moei111k jaar Het bedriJf uig 
z11n voornaamste d1recueleden 
vertrekken en leed schade 
door een affaue rond het 
fatlliete kolenmengbedrtJf 
Beatnxhaven BV. 
Een moeih)k 1aar ook voor 
Rad1um-Vredestem, dat nog 
steeds m onzekerheid verkeert 
ove1 het al of met doorgaan 
van de verplaatsing van de 
regeneraatafdehng die al 
jaren stankoverlast 
veroor?.aakt. 

Lichtpunten waren er echter 
ook Het snelgroe1ende bedriJf 
P1e Data kocht m 1anuan het 
voormalioe Ph1hpscomplex m 

~::"Tl.~,- ' Heer van de gemeente. De 
hout- en bouwmaterialen
handel Seven1ns opende een 
rueuw bednJf m de Beatnx
haven-Oost. evenals drukkenj 
Walters en g1oothandel 
D11moulm bv. In het kader van 



bet Jongerenwerkplan konden 
honderden jeugdigen tijdelijk 
aan de slag. Van belang voor 
de werkgelegenheid is ook het 
Europees Instituut voor 
Bestuurskunde, dat in januari 
officieel werd geopend door 
minister Van Thijn van Binnen
landse Zaken. Bij de start van 
het instituut werd een twee
daags colloquium gehouden. 
Perspectieven biedt verder de 
vestiging in Maastricht van een 
Europese databank. In oktober 
opende minister Terlouw van 
Economische Zaken de 
expositie 'Ontwerpen voor de 
industrie' in het Bonnefanten
museum. De tentoonstelling 
vond plaats in het kader van 
een internationale werkbijeen
komst van industrieel 
ontwerpers in Maastricht. 

De overlegstructuren van de 
gemeente met het midden- en 
kleinbedrijf werden verstevigd 
door de instelling van een 
Commissie handel, ambachten 
en diensten. Van groot belang 
in dit kader was het gereed
komen van een distributie
planologisch onderzoek voor 
Maastricht en omgeving. De 
raad ging in november met de 
resultaten van dit onderzoek 
akkoord. Industrieel ontwerp 

Opening Europees Instituut 
voor Bestuurskunde 

IS 



RL/ ST. ANNADAL 

Nieuwe rector-magnificus R.L. 
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Op de zesde verjaardag van 
de R1Jksuniverstte1t Limburg 
werd prof dr. C Hemker 
gemstalleerd als meuwe 
rector-magmficus. Daarmee 
volgde hij prof. dr. W . W11nen 
op. Tijdens de dies-Zitting 
k:ceeg dr. Melvyn Greaves uit 
Engeland de twee1aarü1kse 
Peter Debye-priJs voor ZlJn 
onderzoek op het gebied van 
leukemie. In juni ontving prof. 
dr. H. Philipsen de dr. J. Tans
pennmg bij zijn afscheid als 
decaan van de algemene 
faculteit. 

Verbouwing Nleuwenhof
complex 



De opening van het acade
misch jaar in september stond 
to het teken van de start van 
de rechtenfaculteit. Deze 
kreeg onderdak m het 
N1euwenhofcomplex aan de 
Zwingelput. dat daarvoor een 
grondige verbouwing 
onderging en in december 
officieel m gebruik werd 
genomen. Intussen gingen de 
voorbereidingen van start voor 
de economische smd1enchhng, 
die m 1984 een feu zal zijn. Als 
bouwdekaan voor deze nieuwe 
faculteit fungeert dr. W 
Albeda. Binnenkort zal ook 
begonnen worden met de 
bouw van een meuw 
academisch ziekenhuis in 
Randwyck. De fmanciering 
hiervan kwam afgelopen jaar 
rond. Een oplossing werd er 
verder gevonden voor de 
afkoopsommen van een 30-tal 
specîabsten bij het ziekenhuis 
St. Annadal. In Juli vond de 
eerste menransplanlalie plaats, 
nadat b1ervoor m hel 
ziekenhuis een speciale 
afdeling was ingericht. 

Een historisch feit. zij het van 
geheel andere aard, was het 
vertrek van de Zusters Onder 
de Bogen wt St. Annadal. De 
zusters zijn bijna 140 jaar 
werkzaam geweest in de 
Maastnchlse gezondheidszorg. 
Namens het stadsbestuur bood 
wethouder H. Roovers de 
zusters het stedeboek Hospiti 
aan op de afscheidszitting in 
de kapel van het ziekenhuis. 
Uiteraard werd aan het 
afscheid aandacht besteed 
door de Ziekenomroep 
Annadal, die in 1982 hel 
25-jang bestaan vierde. 

Af scheid zusters 

Start juridische faculte1t 
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* ST. SERV AAS/ ST. JAN 
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Verkoop Moneta-leien 

Paus Johannes Paulus /1 
ontvangt 'Maastncht' 

Da• de restauraue van de 
St Servaas- en de St. Janskerk 
een zaak ls van heel 
Maasmcht én van heel 
Nederland werd bewezen 
door de wijde weerklank die 
de acties voor de financ1enng 
van beide pro1ecten vonden 
Naast de overhe1àssubs1d1es 
moet ruun 7 m1l1oen gulden 
b11eengebracht worden 

tn april startte deken dr 
L Pelzer - die kort daarvoor 
z11n 40-Jang priesterfeest 
vierde - de verkoop van de 
zg Moneta-leien Dit zijn oude 
leien van de daken van de 
St Servaaskerk die voornen 
z11n van een spec1ale opdruk. 
Een van deze leien werd 
aangeboden aan paus 
Johannes Paulus Il, tijdens een 
pelgnmstocht van Jongeren uit 
het bisdom Roermond naar 
Rome. De paus ontving daarbij 
tevens mformaue over Maas
mcht In september 
orgamseerde het Struys
komm1tee ten bate van de 
kerkrestauralles een groot 
culinair fesliJn op het VnJthof 
onder de naam 'Preuvenerrunt 
'82' Zo'n 50 restaura1eurs 
presenteerden daar hun 
specialiteiten llJdens een 
vierdaags smulf eest dat tien
duizenden bezoekers trok 
onder wie premier Van Agt , 
Betaald kon worden met een 
speciale munt, die al gauw 
was uuverkocht. Het Preuvene
mmt leverde een ton op voor 
de St Servaas en f 10.000, -
voor de St. Jan. 



emunl ' De 'preuven 

Een meuw rece . P(? 
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* ST. SERV AAS/ST. JAN 

Met een tv-show vanuit de 
EurohaJ werd in oktober de 
nationale lotenj 'Gouddelvers
spel' gelanceerd, waardoor 
het hele land b11 de mzarneling 
voor de St. Servaas betrokken 
werd. De Shchting Restauratie 
St. Servaas werd verder o.m. 
verrast met een bijdrage van 
f 50.000,- uit de opbrengst 
van de Zomerpostzegels. 
Eenzelfde bedrag wordt 
verwacht uit de opbrengst van 
de verkoop van replica's van 
het zegel van de Luikse 
Schepenbank uit 1227. 

De eerste fase van de 
restauratie van de St. Servaas, 
die eind 1982 ver gevorderd 
was, omvat o.m. de restauratie 
van de pandgangen. het 
maken van een dagkapel en 
een nieuwe sacnstie, het 
inrichten van een nieuwe 
schatkamer en het herstellen 
van daken en sierranden. 
Reeds konden voor
bereidingen getroffen worden 
voor de tweede fase, de 
restauratie van het westwerk. 
Hiervoor stelde 
Monumentenzorg bijna 4 
miljoen gulden ter 
beschikking. De tijdens de 
restauratie gevonden 
fundering van een voorloper 
van de huidige kerk zal voor 
het publiek toegankelijk 
worden gemaakt. 

Restauratiewerkzaamheden 



De ies1auJahe van de 
St. Janskerk begon officieel m 
maart mei het doonagen van 
een blok mergel door de 
burgemeester De toren van 
de St. Jan stond toen al enige 
weken m een opvallend 
steigerwerk. De herstelwerk· 
zaamheden gaan ruim twee 
;aar duren en kosten meer dan 
4 miljoen In oktober vierde de 
Maastrichtse hervonnde 
(Jemeente an de St. Janskerk 
het 350-Jang bestaan 

Start restauratle St.janskerk 

Sl janstoren m de steigers 
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MENSEN 

Op weg naar rondvlucht 
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Konmgm opende m1/Jeu
tentoonstelhng 

Een opvallende versch1Jmng 
boven Maasmcht was m 
september het luchtschip 
'Europa' van de Amerikaanse 
firma Good Year. Het was naar 
Maastricht oehaald m het 
kader van de bi-<:entenmal. de 
v1enno van 200 Jaar vnend
schappehJke betrekkmgen 
tussen Nederland en de VS. 
Een beperkt aantal Maas
tnchtenaren maakte de rond
vluchten mee. 1erwt11 · 
duiz.enden beneden zich 
vergaapten aan de teksten en 
lichteffecten op de zeppelin . 

T11dens de b1-<:entenmalv1enn9 
bezocht o.m de Amenkaanse 
astronaut Jack Lousma Maas
mcht. Eerder was in het kader 
van de b1-centenmal een 
symposium oehouden over 
luchtveron tremtgmo Eregasr 
was konmom Beatnx, d!e de 
b11behorende tentoonstelling m 
D 'n Awwe Suene opende. Het 
milieu stond ook centraal op 
een exposme ter oelegenheid 
van Wereldm1heudao m de 
Domm1canerkerk 



Veel belangstelling, maar dan 
vooral van tegenstanders. 
kreeo de Naval Technoloqy 
Expo m de Eurohal. De 
protesten en betoqi.nqen 
nchtten zich tegen de 
vermoede aanwezi9heid van 
wapens op de beurs. In Demonstraue bij Euroba/ 
Maastnch1 werd verder een 
dnedaags congres gehouden 
over 'Cultuur en economie'. In 
oktober conoresseerden de 
Nederlandse gemeente· 
secretanssen in Maastncht. 

Was Maasmcht als congres
stad m trek, de vele exposilles 
m o.m. de Domm1canerkerk. 
het Natuurhistorisch Museum 
en het Stadsazchief vonnden 
eveneens een stunulans voor 
het toerisme Vooral door de 
campagnes van de VVV 
QToeide de belangSlelhng van 
Japanners en Amenkanen voor 
Maastricht opmerkeliJk l.elfs 
kwam een ge?.elschap 
Japanners m Maastnchl 
carnaval vieren. ZiJ zagen m 
de bonte carnavalsoptocht o.m. 
een b1Jdrage van de 
personeelsverenigingen van 
de gemeente meetrekken 
onder het motto 'Mestreech 
rrèk de boekreem aon'. Dank 
ZlJ het comité 'Vastelaovends
tillev1esie '82' konden ook de 
Maastnchtse zieken en 
bejaarden meegemeten van 
de optocht. die vn1wel hve in 
de diverse tehuizen op het 
scherm kwam Een groot 
aantal gulle oevers en vrij
willigers maakte du initiatief 
mogel1Jk 

Carnavalsbus in de optocht 

Hel Natuurh1stonsch Museum 
trok een recordaantal 
bezoekers. De 50.000ste was de 
studente Knstianne Hendriks 
uit Overloon. 



MENSEN 

Tv·huwel11k 

G1/depcnnmg brouwersambacht 
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Het vn1i.·li.lhg"'1S\'l..,,!k kreeg 
o\'er gens een gro e sumulans. 
toen wethouder J Hoen m 
maan net stansem Qaf voor de 
Suchttng VnJvlilhgerscenuale. 
die onderdak kreeg 1Il het 
City-Cenaum Ook i·wamen 
diverse vennen van burenhulp 
tot onwlld·ehng h1teznattonale 
'burenhulp' verleende de 
qemecme b11 de 1v-opnamen 
van de RTBF' voor een cursus 
Nederlands. die m Luik v1a hei 
kabelne: wordt uitgezonden. 
Behalve de maü·t werd ool· 
een geensceneerde 1rouw· 
pan11 oefllmd 1n de 
Prmsenkamer van het stadhuts 
De Prmsenkamer was ook het 
roneel van de huldiging van 
het Maasmchtse danspaar 
Harold Lousberg en Chantal 
Mulleneers, aat nationaal 
kampioen werd m de hoofd· 
klasse Lauinsamenkaanse 
dansen Het paar kreeg de 
zilveren stadsmedrulle 

Wethouder M . Debats reikte in 
JUnt de Kleine Karlspn1s uu 
aan de Akense scholier 
Manfred Pieters, m 
aanwez19he1d van de Maas· 
tr1ch1se pn1swmnates Donenne 
Ve.dman De heer Debats teli 
werd erevoot7Jtter van het 
Maastrichts Mannenkoor. dat 
m het na1aar een concertreis 
naar Zwnserland maak1e. 

De mus1coloog Cam1lle 
Swmnen ontving m oktober m 
de hal van het stadhuis de 
Paul Haunon CuhuurpnJS 1982 
Mr dr. H. Wouters. oud
stadsarch1vans van Maasmcht, 
kreeg op ZlJO 70ste verjaardag 
de zilveren museummedadle. 
Hem werd tevens de bundel 
htstonsche studies 'Campus 
Liber' aangeboden Op 
hteratuu1 gebied was van 
belang het versch11nen van de 
v1Jfde uugave van 'Maasmch1 
schnJfi en dicht'. Er kwam 
verder een boek uil over de 
oesch1eden1s van het Maas
mchtse bier. waaraan tevens 
een 1entoons1ellmg werd 
geWijd. Nieuwe publicaues 
verschenen er voorts m de 
Perroenreeks en m de reeks 



'Maastrichts S1lhoue1' De 
presentatie op rort St Pieter 
van hei deel o ·er de 
kazematten viel samen met dP 
start van een sene 'Dank·Je· 
wel'<:oncerten van he1 L.50 uit 
erlcenteh1khe1d voor de aches 
tegen de dre1qende fusie met 
hel Brabants Orkest . Presentalle Sde Maastnchtboek 

Dankwoorden klonken ook btJ 
de gemeente 1er gelegenheid 
van het af scheid van de heer 
H Ophe11. chef van de 
afdehng Onderwi1s en Culiuur. 
Een wisselt.no van de wacht 
vond plaats op het provinciaaJ 
mihtarr commando. In het 
stadhuis nam commandant 
A . Essers afscheid in 
aanwezigheid van ZlJn 
opvolger, luttenant·kolonel 
A Verbaan 
Maastncht verloor m 1982 
emoe prommeme inwoners. In 
1um overleed op 76-Jange 
leefllJd de kunstschilder G1el 
Serpentt HtJ was van qrote 
betekenis voor de zg Maas
tnchtse school en genoot. 
evenals de in auqustus 
gestorven kunstenaar Pierre 
Daems. gi ote faam als artistiek 
ontwerper van keramiek b11 de 
Sphmx 

Een zwaar verlies voor 
Maastncht was het vroegtijdig 
overhJden van de heer Frans 
Dassen Grote verdiensten 
verwierf de hee1 Dassen zich 
als organisator van talri1ke 
acues en evenementen. 10 het 
bijzonder de Heil1gdomsvaan. 
De heer Dassen was voorutter 
van de suchrmo 'Het Graf van 
St. Servaas', m wellc:e functie hJ 
werd opgevolgd door de heer 
H. Hameleers Slechts dne Jaar G1e/ Serpent1 
na zt)n afscheid als directeur 
van het Conservatonum 
overleed de heer Willem 
H11stek. De heer HiJstek was 
erelid van de Mastreechter 
Staar. Op 93-1a11ge leeftijd 
suerf m 1uJ1 de heer J. Sleebe. 
oud-wethouder van FmanC'1ën 
en Jarenlang raadslid van 
Maastncht. 



SPORT 

Afscheid van de euxJ1v1s1a 
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MVV kende w •mig voorspoed 
1n 1982 Voor d tweede maal 
n het bestaan van de club 

werd cl~radaue een 1e11 H t 
afscne.id van de e1eotVlS1e 
betek ~nde ook het vertrek va:t 
SOren BusY. en Cees Schapen 
donk b1J MVV Hei publiek 
dat kort tevoren m een tent op 
het Vnphot het 80.iar g bestaan 
van de club had gev•erd, 
verwerkte de degradatie 
gelaten SV Heer degraàeerde 
eveneens. na een verbl11I van 
slechts één seizoen m de 
hoofdklasse amateurs 

Nieuwe wereldrecordhouder 



Meei succes was weggelegà 
voor de Maastnchrse 
•11etrenne1s Voor een 

daverendt' prestalle zorgde 
rred Rompelberg door op de 
Olympische wielerbaan in 

Montreal twee weraldrecords 
:t: verbeteren. nl he wereld 
uurrecord achter grote 
motoren en he· wereldrecord 
over 100 km. Als gangmake1 
f unQeerde Joop Staken burg 
re1tc1tanes kreeg Rompelberg 
o a van het Maastnchtse 
sradsbesiuw. dat cpn 
gelukstelegram stuurde 
We:houder J Lousberg 
huldigde de meervoudige 
wereldrecordhouder later in 
het stadhuis. 
Een goed seizoen ook voor Ad 
W11nands, die o.a de Grote 
Pr:1s van Dortmund won en 
een etapoe m de Dauphmê 
Llbéré In december won 
W1Jnands met 211n 
koppeloenoot René P11nen 
voor de tweede 
achtereenvolgende maal de 
zesdaagse van Maasmcht, die 
meel bezoekers ttok dan 0011 
Jo Maas maakte na een kone 
onderbreking van Ztjn 
loopbaan z'n rentree m het 
p~loton. 
Successen waren er ook voor 
de zwemmers van MZ&PC en 
voor de 15-Jange Yvonne 
Senfr die de zwane band 
karate behaalde Z11 kan haar 
talenten mogehJk venonen op 
de wereldkampioenschappen 
karate, dte tn 1984 Ln Maas
mcht worden gehouden. 
M1chel Beckers werd tn Zijn 
klasse opnieuw Nederlands 
kampioen gewichtheffen. De 
18-jange bokser Jean-Hu.ben 
Willems van MTS werd 
nationaal 1un1orenkamp1oen an 
het bantamgewicht De 
damltefhebbers kwamen aan 
hun :rekken b13 een grote 
s1mu1taanwedstrtjd m Hotel 
Maastricht :nel wereld
kampioen Harm W1ersrna en 
Ton S11brands 

Spomer Maastncht was zoals 
gawoonh1k hel 1aar begonnen 
mei de huld1gmg van de spon· 
ktunp1oenen, hefsl 350 m ge:al 
Wethouder G Peters reikte 
daarb11 de zilveren stads· 
medaille u11 aan Nederlands 
kampioen gew1chtheff en Léon 
van Berlo en aan na11omtal 
kanokampioen Chick We112en 
Eenzelfde huJdebhJt' was er :n 
hr·t 1aa1aar voor de 
hengelsportveren1gmc; 
Vtsstandverbetenng Maas. die 
m lelland het wereld· 
kampioenschap behaalàe 

DamsJmultaanwedstr11d 

Huld1ging sportkampioenen 
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I'l'l'EREN 
BORG HAREN 
BEA TRIXHA VEN 
LIMMEL 

Schoonmaakactie 

Hoogwater in Itteren 

De l.'Wahten van hei 
Maas·.••ater en de gevolgen 
van de 'olieramp m december 
1981 tn Luik zorgden met name 
m Itteren en Bergharen voor 
veel problemen. Na het zmken 
van een tank.schip met 
stookohe werden grote 
oppervlakten van de 
Maasoevers met een kleverige 
ohebn1 besmeurd. Duizenàen 
vogels in het stroomgebied 
van de Maas werden hiervan 
het slachtofler. Door de hoge 
waterstand in de eerste àagen 
van 1982 kwamen m Itteren 
een stuk weo en enkele 
weilanden blank te staan, wat 
tol verde1e verontre1mqing 
leidde. 80910 maan kwam 
onder aanvoering van 
wethouder G. Peters een 
vn1wdhgersploeg in actie om 
de Maasoevers m Itteren van 
de ach1eroebleve11 smurrie te 
ontdoen. In 1o:aal werden zo'n 
100 kubieke meter dnjfvud en 
20 kubieke me:er ernstig door 
ohe vervuilde grond 
verw11derd 
Hel milieu werd verder ook 
bedreigd door ohe ónder de 
grond. In het kader van de 
actie Tankslag werd een 
aantal bu1ten gebruik ZJJnde 
olietanks m de grond 
onschadehJk gemaakt, wat 
vooral m waterwingebieden. 
zoals Itteren en Borgharen van 
belang IS In de loop van het 
1aar werd een hulpverlemngs
plan opgesteld voor Itteren en 
Bon;:1haren, voor het geval er 
opnieuw gevaar voor over
stroming zal ontstaan. 



In iunJ gaf een van de 
leerlmgen van de Itterse St 
Jozefschool het startsem voor 
de bouw van de nieuwe 
bamsschool aan de Sterken
berqweq. Aan de bouw van 
de school ging een lange 
periode van voorbere1dlng 
vooraf. De school. die m 
augustus 1983 klaar zal ziJn, 
kriJgt zes lokaJen - waarvan 
twee voor de kleuterklassen -
en een gymnasneklokaal, dal 
levens kan worden gebruikt 
door de veremgmgen m 
Itteren. Vreugde was er 1n 
lneren ook om de terugkeer 
van een verloren gewaand 
Madonnabeeld. Dc- vinders 
van het beeld brachten het 
naar wethouder J Hoen m het 
stadhws. die zich voor de 
opspormg had moezel. 

In augustus Jeqde de 
gemeente het bestemmings
plan voor Borgharen-Noord ter 
inzage, dat vooraet m de 
unbreiding van Boroha1en met 
100 woningen. De plannen, die 
m de voorbere1dingst11d 
diverse keren moesten worden 
aangepast, ontmoetten ook nu 
geen algemene msremmmo 

ln Limmel werd goede 
voongang gemaakt met de 2de 
fase van de stadsvernieuwing. 
Rondom de kerk worden hier 
34 nieuwe woningen gebouwd, 
nadat eerder al een 60-1al 
woningen aan de Popullerweg
Sionsweg was gerealiseerd. 
Voor de kern van Limmel stelt 
de gemeente thans een 
bestemmingsplan op. Plannen 
ZJJO er ook voor de aanleç van 
een klem sponcomplex b1J 
boerden) Rome' aan de 
Judeaweg. Dat zal o.m. ler 
beschikking komen van de 
voetbalclub RKVCL, die m mei 
haar kantme en kleedruimte 
aan de W1llem Alexanderweq 
m rook zag opgaan. Het 
Gemengd Koor L.tmmel vterde 
het gouden bestaansfeest en 
er kwam een inf ormaueg1ds 
over Limmel uit . dJe huis-aan· 
huis werd verspreid. 

Even ten noorden van Lmunel 
werd de Hoekerweg gerecon
strueerd om de Beatnxhaven 
beter Ie ontslwten. De raad 
gaf verder ruim l miJ1oen voor 
het aanpassen van het 
aansluitende deel van de 
Limmelderw~ tot aan de 
Meerssenerweg. Btj de 
fregatweg werd een terrein 
gereserveerd voor de 
geplande bouw van eeu 
crematonum. 

Woningbouw m Limmel 

Madonnabeeld ter echl 
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* NAZARETH 
AMBY 
OOSTERMAAS 

AlbTBok klooster 
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Toekomstig ambachtsverzamel· 
gebouw 

Het leegstaande klooster· 
gebouw in Nazareth werd 
afgebroken om te ziJner ltJd 
plaats te maken voor 70 
woningen. De sloop werd 
vervroegd, omdat er m het 
gebouw qereçeld vernielingen 
waren aangencht en brand 
gesticht. Voor hei tekort aan 
gemeenschapsruimte in 
Nazareth kon een oplossing 
worden qevonden Die kwam 
er ook voor de kerktoren. die 
m de steigers gmg voor een 
grondige oprnapbeurt. De 
betonconstruche bleek nl. na 
20 Jaar al danig aangetast re 
Zl)n 
De vroegere sociale werk
plaats aan de Meerssenerweg 
krtJgt een nieuwe bestemnung 
in de vonn van een ~g. 
ambachtsverzamelgebouw Het 
lS de bedoehng dat zich hier 
een aantal kleine bedrijven 
vesngt. waarvan de hwd19e 
vesllgingsomstandigheden 
slecht zijn of hinder opleveren. 
Het n1k wil voor dit doel ruun 
een half m1l}oen subsidie 
geven. De problemen rond het 
in Nazareth gelegen staal· 
constructJebednJf R11dam 
Lunburg BV bleven ook Ln 
1982 bestaan. 



De grootscheepse bouw
plannen van de gemeente voor 
het gebied Amby-Zuid moeten 
nog enige tlJd op uuvoermg 
wachten Doordat hel aantal 
woningen dat Maas111ch1 mag 
bouwen afgelopen Jaar 
aanztenhJk werd vermmderd 
ten opzichte van vonge 1aren 
l·om1 Amby-Zuid pas na 1985 
aan de beurt . De 1aad besloot 
m juru dat er in Amby-Zuid 
twee nieuwe bastsSCholen 
worden oebouwd. nl. een 
b11zondere en een openbare 
school B1J de monumentale 
boerdenj De Z.Onnehof aan de 
Molenweg werd een tenn1S· en 
recreauecentrum mgencht 
Hler vlakbiJ wil de gemeente 
zo'n 100 volkstumt)es 
aanleggen aan de 
Hoove1enweg. De regenwater
v11ver IJl Amby-Zwd, die in 
1982 werd voltooid. komt 
beschikbaar voor de 
vishefhebbers. De Geusselt
v11vers bleken nl. als vu;water 
nier meer te voldoen. 
Begonnen werd met de uit· 
bre1ding van het sportcomplex 
Ceusselt met enige velden. 

De afronding van de stads· 
ve1nieuwmg in Oostermaas 
komr m zicht Bind maart werd 
gestart met de verbetering van 
95 womngen 10 de Burge
meester Hennequmstraat en 
de Burgemeester van 
Akenstraat. Jn de loop van het 
jaar werd ook een oplossing 
gevonden voor de onaanvaard
bare woonsuuatie van de 
laatste gezinnen van de zg. 
betonwomngen achter bet 
Geusseltstadion Deze 
womngen moeien wi1ken voor 
de toekomsllge Terblijterweg, 
zoals de verlegde Bergerstraat 
omc1eeJ zal heten 
De gemeenteraad gmg in 
september akkoord met de 
plannen voor verbetering van 
het Lothanngenplem en 
omgeving. NOQ aeen overeen
stemming kon worden bereikt 
over de plannen voo1 
renovaue van de woningen in 
de zg Electtobuur1. het laatste 
onderdeel van de stads· 
vem1euwmg in Oostermaas In 

De laat.sl.e betonwomngen 

de vernieuwde Czaar 
Petersrraat werden in het 
kader van Boomfeestdag 
nieuwe bomen geplant door 
leerhngen van de bastSSChool. 
Dat gebeurde ook m enige 
andere nieuwbouw- of 
renovatiegebieden in 
Maastricht. 

Lief eo leed ligoen vaak dJcht 
btJ elkaar In de eerste dagen 
van het af gelopen 1aar kostte 
een f alle brand m de 
Ed.tsonstraat het leven van een 
kmd van 14 maanden, ondanks 
een moedJge reddingsactie 
van de brandweermannen. ln 
september vierde Oostermaas 
in het tref centrum aan de 
Edisonstraat dne dagen lang 
het zilveren bestaansfeest van 
de harmonie 'De Gele Rijders' 

Boornleesidag 

Brand m ëdisonscraat 
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* HEER 
EYLDERGAARD 
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Ontvangst St Caec11lakoor 

Het veremgmgsleven van Heer 
vierde m 1982 een aanral 
Jubilea Meest opmerkeli1ke 
1ub1lans was he konmkhJk St. 
Caec1hakoor, dat m september 
de 125 1aa1 volmaakte Het 
koor wetd ontvangen m hel 
stadhuis Mevrouw P G . Lázár· 
Sch1l:huis vemchtte daat een 
van haar eerste offic1ele 
handelingen als wethouder 
van Onderw11s en Cultuur. 
dom het koor namens het 
stadsbestuur geluk te wensen 
Rond hel Jubileum waren tal 
van feesteh1kheden 
georganiseerd, die zich 
voornamehJk afspeelden m 
een grote feesuent op het 
terrein van de Joppen· 
hofschool Middelpunt van de 
v1enng was de heer N. 
Beuken. 76 1aar ltd van de 
'Zaank vaan Hier·. T11dens hel 
jubtleum1aar nam de heer Jo 
Bannier af scheid als directeur 
van het St. Caec1hakoor. Alle 
inwoners van Heer en Scharn 
kregen m verband met het 
1ub1leum een gedenkboek. 

reest was er ook b11 het 
Heerder Mannenkoor, dat m 
mei het 25·1ang Jubileum 
vierde. In oktober vierde de 
Jokers-soc1éteit haar 20ste 
venaardag met o m. een grote 
zeskamp op het Raadhuasplein. 
Kort daarna presenteerden tal 
van vereruomgen wt Heer ZJch 
met demonstrattes en 
mformat1es1ands in 
Ontmoetingscentrum Aen de 
Wan m de Emstemstraat Voor 
deze straat en de Burge
meester Kessensmgel stelde 
de gemeente reconstrucue· 
plannen op, die m de inspraak 
werden besproken. Doel 
hiervan is het terugdrmgen 
van de r1}snelhe1d op de 
Kessensmgel en het u1tbre1den 
van de pa1keermogeh1kheden 
b11 de wmkels m de 
Elnstemstraat Het wmkel
centrum Heer ml overigens 
bmnenkon zelf worden 
ultgebre1d met een 'trekker ' 



Jn het zuiden van Heer gonsde 
het van act1v1te11. Aan de 
Ve!dstraat werd de nieuw
bouw van het be1aardentehu1s 
Piov1dent1a m gebruik 
genomen 

De nieuwe woonbuurt 
Eyldergaard ~·wam vn1wel 
gereed. op hel noordeh1ke 
deel na, waarvoor nog plannen 
worden gemaakt In december 
werden de laatste womngen 
van St. Servattus opgeleverd. 
1erw11l loen ook de mnchtmg 
van àe woonomgevmg m orote 
b1nen gereed kwam. In 101aal 
ZIJn er zo'n 450 wonmgen 
gebouwd. Tot de nieuwe 
bewoners van Eylderoaard 
behoren ook 7 woonwaoen
gez1nnen, voor wte een klein 
centrum werd mgencht aan de 
Oeslmgerbaan. Na kasteel Eyll 
kreeg ook het naburige 
kasteel De Burght een rueuwe 
bestemming. In mei opende 
hier de Suchtmq lnternauonaal 
Spomnformauecenrrum 
Nederland haar deuren, een 
serv1ce-mstuuu1 dat mf ormaue 
verstrekt over alles wat met 
sport le maken heen. Hel 
kasteel werd voor du doel 
grond19 opgeknapt. 

Nieuwbouw Providenua 

Eyldetgaard 

Woonwagenstandplaatsen 
Ey/dergaard 



* EYLDERGAARD 
DE HEEG 
HEUGEM 

Bezoek aan de Haspengouw 

Openmg 
winkelcentrum 
De Heeg 

Leerlingen m De Knng 
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Een opknapbeun kreeg ook 
de woonbuun van de Zu1d
molukkers aan de Haspen
gouw, clie 1s overgenomen 
doo[ worungveremgrng S1. 
Mathias. Behalve de 81 
wonmgen werden ook de 
woonomgeving verbeterd en 
speelvoorz1erungen aangeleod. 
In maan maakte een aantal 
raadsleden en ambtenaren 
een excursie naar 
Eyldergaard, De Heeg en de 
Haspengouw om zich ter 
plaatse op de hooqte te 
stelJen. Wethouder J Wevers 
bood de bewoners van de 
huizen die bezocht werden 
een bos bloemen aan. 
Bloemen waren er ook bij de 
offlctële operung van het 
wmkelcentrum Rosenje m De 
Heeg. Staatssecretaris P van 
Zeû van Economische Zaken 
onthulde een gedenksteen en 
gaf daarmee tevens het 
stansern voor het eers1e 
lustrumfeest van De Heeg Op 
een tweetal bouwterreinen aan 
de Lanoendaal en achter de 
openbare school na IS de 
nieuwe wtJk vn1wel klaar. De 
openbare baslSSChool kreeg 
de naam 'De Krmg', wat door 
de leerlingen van de school op 
passende wijze werd uitge
beeld 

Kriuek was er m De Heeg op 
de toeS1and van de woon
omgevmg De bewoners van 
De Heeq-Zu1d sruurden B en 
W een brief op peten over de 
slechte or ontbrekende 
aiwerkmq van straten en 
groenzones. Ontevredenheid 
heerste er vetder over de 
verkeerssituane en de 
innchtmo van de 
100.metenone m De Heeo als 



buffer tusen de 
woonbebouwing en de 
autosnelweg. Jn JUru qat de 
raad ruim f 400 000, - voor het 
opwerpen van een geluidswal 
en hel aanbrengen van een 
eenvoudige groenbeplanung 
en speelvoomemno ln deze 
zone. De bewoners legden wli 
speelplaatsen aan b11 de 
Manshaag en de Sntissenhaag. 
Het geld eo her materiaal 
werden ter beschikking 
gesteld door de gemeente. In 
de loop van het 1aar kwam de 
af we1king van de woon· 
omgeving rn De Heeg goed op 
gang en werd ook de 
kunstzinnige verfraaung van 
de wiJk ter hand genomen 

Een verzoek om planschade
vergoeding van een aantal 
bewoners van De Heeg-Zuid 
werd m oktober door de raad 
ongeorond verklaard Reden 
voor dat verwek was de bouw 
van een flat op de hoek van 
de Meendaal en de Holdaal 
Deze en andere zaken 
kwamen ook ter sprake ttJdens 
een lokale tv-u1tzendang, die m 
november v1a de kabel in De 
Heeg en Eyldergaard re zien 
was. 

Voor Heugem was 1982 een 
belangn1k jaar. In februan 
star11e nameliJk de worung· 
bouw m het noordoostelt1ke 
u11bre1dmgsgeb1ed. Hier 
komen ongeveer 250 
woningen. terw11l later m 
Heugem-Zuidoost nog eens 500 
huizen worden gebouwd. 
Tussen beide rueuwbouw
gebieden m kwam een 
recreal!ezone gereed. die o.m. 
bestaat uit 4 voetbalvelden. 1 
oefenveld en renrusbanen 
De Maastrichtse Vn1e School 
verhwsde m het begin van het 
1aar van de St Lucassmgel 
naar een schoolgebouw aan 
de Heugemer Pastoorsstraat. 
ln JUm opende wethouder M . 
Debats het nieuwe onderdak 
van de school f eesteliik mei 
het luiden van de schoolbel 
Direct ten zuiden van Heugem 
gaf de burgemeester U'l mei 
bet star1sem voor de bouw van 

de Maastrichtse vesnqi.ng voor 
zwakzinnigenzorg van de 
Suchhng St. Anna m Heel. Het 
u11gebre1de verzorgmgs
complex zal Huize Maasveld 
gaan heten Voor het 
aanorenzende toekomstige 
1ecreauegeb1ed m de 
Maasvalle1 werden m 1982 
druk plannen gemaakt. Jn het 
naJaar begon men met de 
unvoenng van hel Fietspaden· 
plan Maas dal De eerSle fase 
omvat het gedeelte tussen 
Meerssen en de molen van 
Gronsveld 

Woonomgeving m aanleg 

Heugem-Noordoost 

Opening Vn1e School 
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Proef voor hermnchtmg 
W Brugsrraal 

Geen s1adsdeel stond m 1982 
bestuurhtk zo m de belang
stellmg als Wyck Dat v.1as ook 
wel noà1 , vant m het begm 
van het Jaar had een 
onderzoek naar hel wmkel
funcnoneren m de binnenstad 
ondubbelztnntg aan9etoond, 
dat m Wyck sprake was van 
een zorgwekkende snuaae 
Van de totale bestedingen m 
de binnenstad bleek slechts 
4.3% naar Wyck te gaan B1Jna 
eenderde van zi1n da9eh1kse 
goederen koopt de consumem 
uit Wyck m de wes1eh1ke 
binnenstad. ondanks veel 
aanbod tn Wyck zelf. In de 
me:-dagehikse sector bleken 
de c11fers nog ongunsuoer te 
zi1n De oplossing moest 
ge?.ocht worden m verbetering 
van de structuur en het 
aantrekkeh1ker maken van 
Wyck als wmkelgeb1ed. 
De winkeliers uu Wyck staken 
de koppen b11een en 
ontwilckelden samen met de 
gemeente een altemauef plan 
voor de hennnchtmg van de 
Wycker Brugstraat tot 
wmkelerf, nadat eerdere 
plannen van de gemeente op 
verzet waren gestull. In 1uJ1 
werd voor een proef penode 
van 3 maanden een nieuwe 
verkeersregeling m Wyck 
ingevoerd. waarb11 het 
oedeel1e van de Wycker 
Brugstraat tussen de St. 
Servaasbrug en de Recbtstraat 
voor hel gemotonseerde 
verkeer werd afgesloten en tn 
emoe straten de rt}?1chong 
werd omgekeerd. In augustus 
gaf de road een bedrag van 
1 ~ m1l)oen voor de 
herinnchtmg van de Wycker 
Brugstraat. waarvan een oroot 
deel beschikbaar komt m de 
vorm van een nJkssubs1die ln 
het na1aar werd een 
def1mt1eve verkeersregeling 
voor Wyck van kracht. waarna 
de plannen voor de 
reconstructte konden worden 
afgerond De Wycker 
Grachtstraat kreeg alvast een 
nieuw wegdek. 



Belangnjk onderdeel van de 
Wycker problemauek is de 
nhpende parkeersnuane Mei 
hel doorvoeren van enige 
Vt)Zlqlllgen werd getracht de 

parkeerregeling voor bewo. 
ners en belanghebbenden m 
Oud-Wyck beter ;e la1en 
functioneren. Tevens werden 
35 nieuwê parkeermeters 
geplaatst Als lud1ek protes; 
tegen hel veelvuld1a gebruik 
van de schaarse parkeer
plaatsen m Wyck door 
langparkeerders boden de 
Wycker ondernemers 
wethouder P. Verhagen m 
rnaan een parllJ bltkken aan. 
Na opening van de blikken, 
waarb11 collega-wethouder J. 
Hoen asstSteerde kwam een 
pro1estbnef 1evoorsch110 met 
de hartekreet om Wyck van 
het Oang)parkeerbllk te 
bevr11den. Een week later 
kreeg de heer Verhagen nog 
een chocolade paasei, als 'e1 
van Columbus' voor de 
oplossing van de verkeers
perikelen m Wyck. 

Aanb1edmg parkeerbl1k 

Een schets Vän de Wycker Brugstraat na de reconstructie 
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ST. MAARTENSPOORT 

Impressie plemt;e Oud WycJc 
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Een anaer hoofdthema m 
Wyck tS de s1adsvermeuwmg. 
In april presenteerde de 
S1adsvermeuwingscorpora11e 
Wyck een aanoepast plan 
voor het bouwblok Hoogbrug
straat, Wycker Grachtstraat, 
Bourgognestraat en de Lage 
Barakken. Volgens dit plan. 
dat aangeboden werd aan 
wethouder J. Wevers, zullen 
de bouwvererugmo St Mathias 
en het Bouwfonds Zuid· 
nederlandse Gemeenten hier 
200 woningen bouwen 
bovenop een onderorondse 
parkeergarage. Midden 
m het rueuwe woongebied is 
een pleintje oepland. 
In september werd een 
mspraakavond gehouden over 
de pJannen van de gemeente 
voor de reconstrucue van de 
Hoogbrugstraa1. De n1baan zal 
enigszins worden verleod. 
terw11l zo'n 50 parkeerplaatsen 
worden aangeleod en een 
aantal bomen wordt geplant 
aan de zijde van de 



Akerstraat Diezelfde maand 
was o m de Hoogbruastraat 
he toneel van de weer m ere 
herstelde W1eker Broonk. 
Wethouder J. Hoen voltrok de 
'huwebJksslultmg' op de 
boerenbruiloft, waai na in de 
Wycker Brugstraat een 
ull9ebre1d bruiloftsmaal werd 
aangencht. Tot de vele 
acUvlCellen behoorden een W1eker Broonk 
bradene. een optocht, 
concerten en de 1aarh1kse 
processie. Speciale gast op de 
W1eker B1oonk was premier 
Van Agt, die zich de wortelvla 
goed liet smaken. 

De StedeliJke Muziekschool 
knJgt toch een def mmeve 
huisvestinQ m W yck. In 
februan kocht de raad het 
complex St. Maanenspoon 2 
van de zusters Francis
canessen voor / 700 000, - Du 
complex is beter geschikt voor 
vestiging van de muziekschool 
dan de panden aan de LaQe 
Barakken, dJe l.JJdehjk in 
gebruik werden genomen. 
Nog net voor zijn afscheid gaf 
wethouder M Debats eind 
augustus het startsein voor de 
verbouwmg van het complex. 
die ruim 4 rru11oen kost HiJ 
deed dat door het onthullen 
van een gedenksteen. In 1um 
hield de muziekschool 'open 
huis' m het n1dehjlce 
onderkomen Voor het 
kinderdagverblijf en het tehuis 
voor alleenstaande ouders. die 
in St Maanenspoort gevestigd 
waren, werd een rueuw 
onderdak gevonden. Een 
nieuw onderdak. maar dan m 
figuurh1ke zm. kwam er ook 
voor b rouwenJ De Ridder , die 
overging m handen van 
HeJneken. De naam Ridder 
Pils bliJfi echter bestaan. 

Nieuw gebouw Muziekschool 
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Behalve de Hooobruqstraat 
woràcm ook de Parallelweg en 
de St Antoniuslaan gerecon
s1rueerd. Beide srraten 
verkeren al geruime l1Jd m 
slechte s:aat. o.m. door het 
bouwverkeer m verband mei 
de stadsverrueuwmg m de 
buun St. Maartenspoon. Met 
het vorderen van de 
meuwbouw aan de St. 
Antoruuslaan en de Gebr 
Hermansstraat is het 
stadsvermeuwmgsproces in 
deze buun een fünke stap 
verdet qekomen Het nieuwe 
plemtJe, dat bij de verlegde 
Gebr Hermansstraat is 
ontstaan, werd Hertellplem 
genoemd. naai een voormalig 
bastion op deze plaats. 

Nieuwbouw aan de Gebr. 
Herman.sstnu11 



ln Wyckerpoon kwamen bij 
de Prof Cobbenhagenstraat 59 
nieuwe worunQen gereed in 
het kader van de stads· 
verrueuwmg. Nadat de 
bewoners verhuisd waren naar 
dil nieuwe complex werden de 
hutzen rond het Prof. 
Henketplem afgebroken om 
plaats te maken voor 
nieuwbouw ln het najaar werd 
het ontwerp-bestemmingsplan 
voor Wyckerpoon ter UlZêlge 
gelegd. Du plan vooroet o.m. 
m de bouw van zo'n 200 
woningen op het Dotremont
terrem. Van belang voor 
Wyckerpoon was de keuze 
van de mmlSter van Verkeer 
en Waterstaat voor uubouw 
van het hwctige E9-ttacé, tn 

Peuterspeelzaal weer open 

plaats van omlegging. Hel 
milieubouwplan voor het 
E9-tracé, dat o m. voorziet m 
het aanbrengen van ge!utd
werende voomeningen aan de 
woningen, kwam in 1982 volop 
in wtvoenng. 

Vreugde was er in Akerpoort, 
toen de peuters in februari 
konden terugkeren m hun 
speelzaal aan de Remer 
Nafzgerstraal De 
peuterspeelzaal was enige 
maanden gesloten geweest 
door problemen met de 
verwamung. B. en W hielpen 
de peuters Ult de kou door 
een rueuwe verwarmmgsketel 
te laten plaatsen. Alcerpoort is 

een van de buurten waar een 

proJect voor onderw11s
stunulonng werd ontwllckeld. 
In dit kader stelde de Bernard 
van Leer Foundauon bi1na 
l milJoen gulden ter 
beschik'kmg In het 30 1aar 
oude Akerpoort werden 
opnieuw eruoe woninggroepen 
aangepast aan de eisen van 
deze UJd, terw11l plannen voo1 
worungbouw werden 
ontwlkkcld voor het bedri1fs
terrem van Blythe Colours 

Stadsvermeuwmg m 
Wyckerpoort 
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He• VnJthof was m 1982 mar 
nadrukkehJk de centrale plams 
waar het stadsleven zich m 81 
!lJD verscheidenheid 
af speelde Behalve het 
eclatante gebeuren van het 
Preuvenemmt .varen er tal van 
andere ac11v11enen die veel 
belangstelling uokken. 
In rr.e1 v1erd het Vn11hof 
bevolkt door 800 Jongeren uil 
de zustersrad Koblenz, d1e met 
een Spectélle uem naar 
Maasmchl gekomen waren 
Het bezook stond m het teken 
van de popmurJek. Kone UJd 
later waren 200 beJaarden uit 

Popconcert voor Kob/enz Kob!enz te gast, waarna 
Maastr1chtSP sponers naar àe 
Moezelstad togen voor de 
1aarli1kse sportontmoeting, ln 
o~·tober l..'Wam het Koblenzer 
gemeentebestuur m Maastrtchl 
op bezoek. 

He: Maas:.nchtse stadsplein 
was lil 1uni het startpunt van 
een •elfstedentocht ' van 10 
oldtuners van L1ps Autotron 
door Nede.rland J n samen 
werking met de VVV was er 
aan de oldtimer-show een 
vermakeli1ke prusvraag 
verbonden. Voor de derde 
keer werd een mternauonaal 
Jazzfestival gehouden met een 
swtngende kroegentocht, een 
'streetparade" en concenen lil 
de Dommicanerkerk. Geluid 
van een heel andere orde was 
te horen ti1dens de 
manifestaue 'Motorcity '82 . Er 
werden demonstraues 
gegeven. terw1Jl om. de 
gemeemepolitte nutttge 
informatie verstrekte over 
veilig motorrijden. Een van de 
hoogtepunten vormde een 
rmotor·huwehJk' in de 
St. Lambenuskerk 
Behalve de motorspon 
maakten ooi-: oude Vlaamse 
volkssponen furore op het 
Vn1thof. De Sportsuchttng 
organtSeerde het ludieke feest 
m hel kader van de 1aarh1kse 
Zomermanîfestane Naderhand 
bezochten duizenden 
Maastrichtenaren een speciale 
tentoonstellmg over de 
Vlaamse volkssponen m de 
Domlllicanerkerk. De kracht· 



sport twam aan bod ttJdens 
een evenement dal 
geo1oamseerd werd door 
BRES, een s11ch11ng die 
1ongerE:n opleidt tot 
sportleider De deelnemers 
konden zich o.rn uuleven tn 
vrachtwagenird:ken en 
b1ervat-t11len. 

Hondeiden kmderen leefden Oldllmer-show 
zich un op de klu1verkes· 
markt ' op het VnJthof. 
waarmee het kmdervakan11e
werk werd besloten Onder
delen daarvan waren een 
Straaltekenfeest, een 
ballonnenwedstnJd en et?n 
brandweershow. De 
volwassenen kwamen aan bod 
op een 'leerrnarkt' m het 
kader van de volwassenen
educatte. 
Voor de nieuwe studenten in 
Maasn 1cht werd m augustus 
een mnoduct1emarkt 
gehouden. 1erw11l er m hel 
kader van de Vredesweek 
een mforma11emarkt plaats 
vond van vredesbeweqmgen 
en acuegroepen 

Motorhuwe/JJk 
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JEKERKW ARTIER 

Oude beuk velr:J 



Het bronzen paard Julws 
Solwsy' op het Domm1caner· 
plem 

Ri1richtmg omgekeerd 45 



* CITY 
JEKERKW ARTIER 

Brand m Smedenstraal 

Opem.ng Nleuwswinkelt;e 
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ln mea Ncrá de bmnens1ad 
aµgeschnkt door twee 
unslaande branden m een 
winkelpand aan de 
Smcdenstraa1 B11 de tweede 
brand hep oo•· een pand van 
De Limbmger enige schade 
op Aan de Wolfstraat opende 
De Limburger m ianuan een 
N1euwswmkeltje als onderdak 
voor de stadsredac11e. De 
redactie werd bij die 
gelegenheid ondermeer 
vei rast met een reuze nv la van 
de Tempcleers 

Een verrassing was ook de 
vondst aan de Houlmaas van 
een Romeinse toren door àe 
medewerkers van het 
OemeentehJk Oudhe1dkund1Q 
Bodemonderzoek. Door deze 
ontdekkmg kon de omvang 
van het Romeinse castellum 
exaC! worden vastgesteld. 
Belangn1ke vondsien werden 
verder gedaan op hel 
voormalige Mabro-tenem Hier 
werd een d1ch1geshbde 
Jekcrarm blootgelegd, evenals 
overbh1fselen Uil de 
Merovmgtsche tJJd en een 
grote verscheidenheid aan 
aardewerk. Voor het Mabro· 
terrein kwamen deflnmeve 
plannen gereed, die voorzien 
m de bouw van huurwoningen, 
wmkels en een ondergrondse 
parkeergarage. 

Ontwerp voor gevelpartij 
Msb~terrem 

Romemse toren 

41 



* CITY 

48 

JEKERKW ARTIER 
KOMMELKW ARTIER 
STATENKW ARTIER 
BOSCHSTRAA TKW ARTIER 

Afbraak aan Hondstraat 

Restauraue Waalse kerk 

In aiwachung van concrete 
bouwplannen werd een deel 
van de voormalige kraak
panden aan de Hond.s11aat 
gesloopt De panden waren 
eerder gekocht door het 
Europees lnstuuut voor 
Bestuursk11nde, dat er 
kantoren en appartementen wil 
bouwen. Het mStituut. dat 
gevest1Qd ts tn een pand op de 
hoek van de Cortenstraal en 
het 0 .L Vrouweplem, zal 
verder het complex van de 
voormahge drukken) Boosten 
& Stols tn gebruik nemen. dat 
eerst verbouwd moet worden 

De Waalse kerk aan de 
St. Pteterstraat ging m de 
51e1gers voor een groncilge 
restauraue. De financ1ermg 
hiervan kwam rond door de 
bem1ddelmo van het srads· 
bestuur. Aan de Abrstraa1 kon 
m december de bouw van hel 
nieuwe beJaardentehws 
worden afgerond. Het tehws, 
dat de naam Lenculenhof 
kreeg, biedt onderdak aan 130 
bejaarden en komt in de 
plaa1s van het verouderde 
Aldenhof. 



Op het terrein van de Zusters 
Onder de Bogen kwam even 
eens een meu v be1aarden
centrum gereed. Dn venees 
op de plaats van do vroegere 
schoolgebouwen aHn hel 
Hennc van \1eldekeplem 
Het schoolgebouw van het 
Jeanne d' Arclyceum aan de 
Grow Gracht kreeg een 
andere bestemming. In 
augustus omg daar een meuwe 
MHNO-school van start . De 
leerhng~n van Jeanne d'Arc 
namen op ludieke wijze 
afscheid van hun vertrouwde 
omgeving. 

Een andere bestemming kr1Jgt 
ook het binnenterrem van het 
bouwblok tussen de Brus"lelse
straat en de Calvanestraat. 
Voor dil gebied worden 
plannen on1w1kkeld voor de 
bouw van woningen m het 
kader van de stads
venueuwmg. 
Het stadsvermeuwmgspro1ect 
Boschs raat-Oos1 kreeg 
mtemauonale erkenning in de 
vonn van een diploma van 
'Europa Nostra', De pn1s •Nerd 
toegekend voor 'de 
harmonieuze on1w1kkehng van 
een stedehJk kaalslaggeb1ed 
tot een woonbuurt'. 
In her najaar werd een begin 
gemaakt met de wtvoenno van 
de 2de fase van dit pro1ec1. 
Voor Boschstraat·Wesl worden 
nog plannen opgesteld, 
waarb11 de bescemmmq van 
het terrem van Gemeente· 
bedn1ven een belangnJke rol 
speelt . Aan de Bogaarden· 
straat moest het poppenthea1e1 
UJdeliJk ZtJn deuren sluuen. 
nadat biJ de gemeente 
fmanclële problemen waren 
gerezen. 

Nieuwbouw ean de Abt.straat 

Afscheid Jeanne d'Arc 
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Het verval van het ron St 
Pieter wordt een halt 
toegeroepen, H1enoe besloot 
de oemeenteraad m april, toen 
een bedrag vaa 2 ton beschik· 
baar werd gemeld voor 
noodherstel. Omdat voorlop10 
toch geen wtz1cht bestaat op 
een stevige n1ksb1jdrage voor 
een vol1ed1ge restauratie van 
het fort. werd een aantal 
onderhoud&· en herstel· 
maatregelen getroffen. Deze 
betrefien o.a. het verw11deren 
van alle rommel uu het fon, 
het weghalen van begroeiing, 
het hersteJlen van de oanqen 
en het maken van een aparte 
mgang voor de exploitaue 
door de VVV 
Het plan van de gemeente om 

LSO-concert op Slavante één centrale ingang te maken 
voor de onderaardse gangen· 
stelsels van de St. Pietersberg 
btl de tunnel aan de 
Recollectenweg gaat ntet door. 
Onder druk van de msprekers 
besloten B. en W. te zoeken 
naw andere manieren om de 
exploitatie van de 
gangenstelsels te verbeteren 
Ook wordt bekeken hoe het 
Casino Slavante beter 
bereikbaar kan worden 
gemaakt. Niettemin vonden 
honderden mensen in 1uni de 
weg naar Slavante om een 
protest-concert biJ te wonen 
van het LSO. dat met opheffing 
wordt bedreigd. Aandacht 
voor de St. Pietersberg was er 
verder m de vonn van een 
tentoonstelhno over de berg m 
de hal van het Stadsarchief. 



De tOien van de kerl• St 
Pieter op de Berg ging m de 
stPlgers voo1 een hoognodig 
opknapbeurt In een later 
stadium zal ook het kerk
gebouw zelr m de revisie 
moeten In oktober vierde het 
kerkehJk zangkoor het 
140.Jano bestaan Dat 
gebeutde o m. door de eerste 
uitvoenno van een rueuwe mt.9, Toren m de steigers 
die werd gecomponeerd door 
de organist van de parochie, 
Rick Deb1e, echtgenoot van de 
dmgente van het kerkkoor 

Feest was er ook b1J de 
presentatie van de meu·.ve 
umrormen van de Harmorue St 
Pieter. B1J die gelegenheid 
kreeg de burgemeester het 
eerste exemplaar aangeboden 
van deel 2 van de Calepm van 
St Pieter, geschreven door 
Piet van Kempen De heer 
Huben DmJens werd 
oef êteerd weçens ZIJO gouden 
1ubdeum als bestuurslid van 
de harmonie, die mnuddets 
gestart is met een actie voor 
de aanschaf van nieuwe 
instrumenten De na1aars
kermis werd nieuw leven 
ingeblazen bij gelegenheid 
van het 11 de lustrumfeest van 
de voetbalvereniomo St. 
Pieter Nieuwe act1vueuen m 
de buun ontstonden door de 
opening van een kantoor van 
de vollcsuruversJteu aan de St 
Pieterskade en het beschik
baar stellen van een deel van 
de vroegere St Perrusschool 
als arelierru1mte voor 
kunstenaars De rest van het 
gebouw fungeen als buun
centrum 
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52 

jubileum op het water 

De Maastrichtse watersport
~eremqmg MCC vierde het 
gouden Jubileum met een 
grote botenshow en 
watersportdemonsuaues op de 
Maas Duizenden Maa~
t11chtenaren volgden het 
schouwspel vanaf de oevers 
tussen de St. Servaasbrug en 
de Jachthaven. 'I'ljdens de 
feesteh1kheden werd het 
nieuwe stansch1p van de 
Maastrichtse Zedraad officieel 
m gebrwk genomen. BiJ de 
parl<eerplaats van de 
watersponverenigmgen aan de 
Hoge Kanaald11k werd een 
nieuwe standplaats mgencht 
voor de qrofvuilcontamer, die 
1arenlano heeft gestaan op het 
plemt1e aan de Pater 
Lemmensstraat. Hiermee 
kwam de gemeente uiteinde
bJk tegemoet aan de klachten 
van de bewoners van deze 
straat Het pletntJe werd 
gereconstrueerd. Er kwamen 
parkeerplaatsen, groen
voorz1enmgen en twee 
gazonstroken, die tot 
speelgelegenheid kunnen 
worden mgencht. De Blelcen1 
kreeg een rueuwe bestrating, 
waarb11 het nooràeh1lce 
gedeelte werd wtgevoerd m 
de vonn van een pleint1e met 
keerlus 



Een omvanÇJ?1Jke 1econstructte 
vond p!aats op hel kruispunt 
van de Maasboulevard met de 
op- en afritten van de 
Kennedybrug Het wegdek 
werd breder en voor de 
fietsers en voetgangers 
kwamen er betere 
voorzierungen. Inclusief de 
aanleg van een verkeers· 
hchtemnstallaue vergde de 
mqreep een bedrag van 9 ton. 
Een betere doorsttommg van 
het verkeer op die plaats was 
het resultaat Op de Pnns 
Bisschopsingel kwam ter 
hoogte van de brug over de 
Jeker een beve1hgde 
oversteekplaats voor 
voetgangers qereed. In het 
voonaar Wetd de ventweg 
langs de Tapijnkazerne voo1 
het awoverkeer gesloten, om 
hel Ton9erseplein te ontlasten. Reconslroct1e kruispunt 
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CAMPAGNE 
WOLDER 

jekerdalbad dicht 

Sluiting d1e1gt ook voor het 
zwembad Jekerdal, ZJJ het om 
een heel andere reden. Het 
bad heen volgens 8. en W. 
geen toekoms1 door de 
dalende bezoekersaantallen. 
Daarnaast kost het onderhoud 
van het zwembad veel geld, 
vooral doordat de hele 
wa1erzu1venngsms1alla1te aan 
vermeuwmq toe is Ondanks 
de zonmge zomer bleef het 
bad dicht tot verdriet van de 
vaste gebruikers 

Geslo1en werd verder bet 
volkstumencomplex aan de 
Susserweg m B1esland. nadat 
landbouwgû van een 
aangrenzende akker op de 
oroenten was terecht 
C;Jekomen. De problemen 
waren echter snel de wereld 
uit. Een oplossing kwam er 
ook voor de regelmatige 
overstromingen van de Jeker 
m 81esland De oevers van de 
Jeker werden daar een halve 
meter opgehoogd: 

Start u1t.bre1dl/Jg sportcomplex 



Tevtedenhe1d ook m Wolcier. 
toen 10 augustus wethouder G 
Peters de eerste grond 
venene voor de mtbre1dmg 
van het sponcomplex van 
voetbalveremgmg Leomdas 
met 2 velden Daarmee ging 
een langgekoesterde wens 111 
vervulling. Om aan geld :e 
komen voor een nieuw 
clubgebouw werd een 
lentfeest georqamsecrd. Op 
het Mgr. Vranckenptem werd 
tn september een 'plemfeest' 
gehouden voor de restauratie 
van de kerk Ondermeer het 
dak van de Wolderse kerk 
kreeo een fücse opknapbeurt 
Harmonie Wilhelmma v1e1de 
in april het 70-iançi 
lidmaatschap van de heer P 
Th1Jssens. Wethouder P. 
Verhagen speldde de 1ubilans 
de zilveren medadle, 
behorend b11 de orde van 
Oran1e Nassau, op de revers 
In november werd begonnen 
met de bouw van een nieuwe. 
grotere harmomezaal. die 
tevens gebruikt zal worden 
voor soc1aaJ.culturete 
acuv1tenen m Wolder. Jn 
augustus werd 111 Wolder het 
1aarli1kse bondsdistrictslesnval 
voor drumbands en ma1oretten· 
groepen gehouden Dat 
gebeurde an het kader van de 
6de lustrumV1er111g van de 
drumband van harmorue St. 
Pe1rus en Paulus 

Het probleem van de 
mergeluanspouen op de 
'fongerseweg kon ook m 1982 
met worden opgelost Een 
verzoel· van de bewone1s van 
de Castelmorclaan om een 
geluidswal aan te leggen 
tussen hun wonmoen en de 
Tongerseweg werd door de 
gemeente met mgewilhgd. In 
oktober bood de actiegroep 
'Tongerseweg' de gemeente 
een rappon aan over de 
geluidsoverlast van zwaar 
verkeer. Toch werd voongang 
geboekt b11 de opheffing van 
één van de oorzaken van de 
overlast, de slech1e staat van 
àe weg R11kswa1crstaa1 
verbeterde het weggedeelte 
tussen de Herme.sweg en de 
grens. terw11l plannen voor de 
reconstructie van de Tongerse
weg tussen hel Cnnnerplem en 
de aanslwuno Javastraat· 
Aramaslaan werden afgerond, 
die m 1983 m u1tvoenng 
komen. Het plan om de 
Tongerseweo om de kern van 
Wold~r heen te leiden 
verdween door geldgebrek m 
de lJSkast. 

701aar lid harmonie 
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HennnChtmg 
woonomgeving 

Voor B!auw Dorp was 1982 
een belangnJk Jaar De 

emeeme bracht een 
structuurschets voor dit gebied 
Uit, die in september uuvoeng 
m de inspraak werd 
besproken De structuurschets 
d1en1 als basis voor een 
bestemmmgsplan en lS vooral 
van belang voor de 
stadsvermeuwmg, die m Blauw 
Dorp al een heel emd op weg 
1S ln de schets geven B. en 
W . aan m welke richting de 
woonbuurt zich m de komende 
jaren moet gaan ontwikkelen. 
Verbetering van de kwaliteit 
van de woonfuncue staat 
daarbij centraal. Het afureken 
van womngen voor speel- en 
groenvoorZJemngen wezen de 
msprekers echter ar. Ook de 
voorgestelde onderbreking 
van de Ruttensingel om het 
doorgaande verkeer te weren 
stume op tegenstand, evenals 
het plan voor het maken van 
een verbmdmgsweg tussen de 
Beeld.smjdersdreer en de 
Tongerseweg. 

De stadsvem1euwmg gmg 
begin 1anuan de 2de fase m 
met de aanpak van 143 
woningen m het gebied 
Brouwersweg-Resedastraat
Begomastraat-Runensmgel. 
Tegeh11c werd, ofschoon met 
emoe venraging door het 
slechte weer, de afwerking 
van de woonomoevinc;;r ter 
hand genomen m de straten 
rond de André Sevennweg en 
de Aen van TnchtweQ Op de 
hoek van de Willem 
Vhegenstraat en de Mr. 
Ulnchweg kon de stads
vem1euwmg grotendeels 
worden afgerond . De sloop 
van een aangrenzend 
woningblok leidde echter to; 
protesten van de buurt
bewoners 
Tegen he emd van het Jaar 
siante men met hei opknappen 
van de ruim 100 woningen 
tussen de An1elierenstraat en 
de Tongerseweo. Hier konden 
de bewoners kiezen tussen 
renovatie en groot onderhoud. 
De bewoners van de 226 
bungalows in het Trichterveld 



gaven de voorkeur aan een 
onderhoudsplan in plaars van 
een meer mon1pende 
renovaae. In deze buun omg 
de stadsvem1euwmg eveneens 
van stan. 

Manaberg werd via de meuwe 
hjn Oaalhof-Oe Heeg weer 
opgenomen m de route van de 
Stadsbus De verraste 
buschauffeUI kreeg b1J die 
gelegenheid op hel Fatuna
plem van de buurtbewoners 
bloemen en vla Hetzelfde 
overkwam de chauffeur van 
liJn 8 in Daalhof-Noord. dat 
eveneens tn de cilenstreQeling 
werd ingepast. Deze bualiJn is 
ook van belang voor de 
nieuwe openbare lagere en 
kleuterschool Elckerlyc, die in 
Oaalhof-Noord m gebruik werd 
genomen en begin november 
feestehJk werd geopend. In 
hel oude gebouw aan de 
Ebemstendreer m BeHon vond 
o.m. de 1eugdvererugmg Ut 
Förtsje een voorlopig 
onderdak. 

Onzeker IS nog de bouw van 
een sporthal m Dousberg Van 
deze sporthal zouden ook de 
Elckerlycschool en de later te 
bouwen LTS/ITO-school 
gebrwk moeten gaan maken. 
De scholen geven echter de 
voorkeur aan de bouw van 
een eigen <JY111Z8al . Problemen 
bestaan et in Daalhof en 
Belfon ook nog steeds t a .v. de 
verkeersveiligheid. met name 
voor de schoolgaande jeugd. 
De oudercomrrussies en 
w11kraden belegden hierover 
een dtscuss1e-avond m het 
Atrium. 

Vla voor chaufleur 

Nieuwbouw Elckerlyc 
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Aandacht voor 
speelvoorzieningen 

In Daalhof-Noord werd hard 
gewerkt aan de afwerking van 
de woonomgeving. Het plein 
aan de Appiushof kreeg een 
lrunstzmmge vorm, waardoor 
het een dutdehjk centraal 
herkenningspunt werd m de 
meuwe buurt. Het 'oude' 
Oaalhof vierde m JUm het 
l 0-jarig bestaan De 1eugd 
vmdt, dat er aan de wiJk nog 
het een en ander ontbreekt. 
met name voldoende 
speelvoorz1emngen One 
kinderen uit Daalhof boden m 
1anuar1 wethouder G. Peters 
een Omk aantal hand· 
tekemngen aan om hier 
aandacht voor te vragen. En 
aandacht voor de recreatie In 
dit deel van Maastricht was er 
in de Joop van het jaar volop 
Er werd door wethouder G 
Peters een groot vol kstwnen
complex m Daalhof geopend 
en de voetbalveren1g1ng 
Daalhof opende haar meuwe 
sPortcomplex. Verder kwam 
er geld voor de aanleg van 
een officiele fletscrossbaan. ln 
me1 gmg de 'mei' op hel 
dienstencentrum van de m 
aanleg zijnde camping 
Oousberg en korte ltJd later 
werden 8 rueuwe buitenbanen 
m gebruik genomen b11 de 
tennishal in Dousberg. Die 
tenmsbanen kwamen op de 



plaats van het p1erebad1e van 
het zwembad dat op een 
andere ple k opmeuw wordt 
aangelegd 
Wethouder G. Perers 
lanceerde m he1 voor1aar het 
plan om he zwembad te 
vullen met wann water u11 de 
ondermond van Dousberg 811 
ullvoenng van het plan wordt 
Dousberg een thermaal 
zwembad, dar bovendien 
goedkoper geêxploi1ee1d kan 
worden. Om hei bad beter 
bereikbaar te maken werd m 
mei en 1um een proef 
genomen met een 'zwembus' 
Tegelijk liep ook een proef 
met een stadsbus naar het Camping Dousberg m aanleg 
woonwaoencentrnm Vinken
slag. Beide proernemmgen 
werden geen succes. 

Aan de Opalmestraat m 
Pottenbero opende welhouder 
M . Oebats m 1anuan àe 
Maastrichtse School voor 
Anderstaliçien In deze school 
woràen Spaanse. Marok
kaanse. Turkse en Vietnamese 
kmderen voorbereid op het 
onderw11s m de baslSSChool 
van hun eigen buun. ln 
oktober kreeg de school hooo 
bezoek van komngm Beamx. 
De komngm kwam zich 
onênteren omtrent de 
acuv1te1ten m Maasmcht op het 
gebied van de opvang van de 
culturele minderheden. 
De school en heel Ponenberg 
toonden z1ch zeer vereerd met 
de konmld11ke belangstelling. 

Konmgin tn de klos 
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De ·me uwe· Victor de 
Stuersstraat 

B1JeenKomst met 
Ravel1fnbewoners 

De V 1ctor de Stuersstraat 
kreeg w het afgelopen jaar 
een ander gezicht. Om het 
sluipverkeer te weren werd 
de straat mgencht als woonerf 
Er kwamen parkeervakken, 
plantenbakken en er werden 
houten en stalen palen 
geplaatst De hoek met de 
Franqumetstraat werd 
opgesierd met een boom. In 
óeze straat, de Joseph 
Hollmanstraat en de Pastoor 
Habetsstraat werden eveneens 
maattegelen genomen om de 
verkeersoverlast te beperken 
en tevens de aanblik van de 
straten te verfraaien. De hele 
r~onstrucue maakt deel uit 
van het Verkeersleefbaar
he1dsplan Voor de meeste 
ovenge projecten van dit plan 
werd m 1982 de voorbereiding 
vrijwel afgerond. 

Tot een afronding kwam ook 
de beslwtvonnmg t.a.v de 
toekomst van de woonbuurt 
RavellJn. Op een b11eenkomst 
m her buunhuis van Raveli)n 
maakte de gemeente plannen 
bekend om de 104 woningen 
rondom het Manabast1on te 
slopen De bewoners kri19en 
elders m Maastncht een ander 
huIB. Deleegkomende 
woningen m de Raveli1nbuun 
worden ti)dehJk verhuurd aan 
studenten Vervolgens komt er 
een rueuwe woonbuurt tussen 
de Fort Willemweg en de 
Pastoor Habetssrraat. Een 
ruime meerderheid van de 
bewoners bleek bereid aan 
het verhwsplan mee te 
werken. Een aantal 
Ravehjnbewoners bezene 
echter enige dagen het 
buurthuts aan het Manabasnon 
uu protest tegen de afbraak 
van de buUJt. Nadat de raad 
het beleid van B en W. had 
goedgekeurd, werd alsnog 
overeengekomen dat een 
beperkt aantal gezinnen m de 
buurt gehu1svest bhJft. 



Voor de 'hutSVesung' van de 
veremomoen m Malbero werd 
bij 'f Ruweel een nieuwe 
actlvnettenzaal gebouwd. De 
bouw van de zaal was nodig 
doordat het kerkgebouw aan 
het Dul<:aatplem met meer 
qebru1kt kan worden als 
gemeenschapshuis 011 
gebouw werd volledig 
aangepasl aan ziJn funcue als 
parochiekerk 

Hei veren1gmgsleven m 
Malberg was nog op diverse 
andere manieren m het 
nieuws In 1uh hJeld de 
F1etscrossclub Maasmcht een 
reqionale wedstn1d op de 
baan aan de Reaalruwe De 
VV Standaard vierde het 
gouden bestaansfeest. Aan de 
Toustruwe l<teeo het meuwe 
sponcompJex van M KC 
gestalte en op het Recessen
plem hielden de Malbergse 
verenigingen een 2es1c:amp. Op 
dtt plein gaven verder twee 
theatergroepen voorstellingen 
in een qrote tent Een deel van 
het plein zal binnenkon 
gebruikt worden voor 
aanvullende woningbouw m 
Malberg. De raad gaf m april 
kredieten voor de uttvoering 
van de 3de rase van het 
Paikeer- en Groenplan 
Malberq en voor de 
hennnchtmg van het 
voorterrein van het 
wmkelcentrum Caber9. BIJ 
Malpertu1s werd het kruispunt 
Cantecleerstraat-Vlél Reo1a 
gereconstrueerd. Een aantal 
weoen kreeg een nieuwe 
deklaag, waarbij de 
Ctetsstroken in rood werden 
uitgevoerd 

De restauratie van de Hoge 
Fronten kwam m 1982 m de 
kou te staan De benodigde 
flJkssubsJd1es bleven uit 

Nieuwe zaal 't RuweeJ 
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Afbeelding van 
een vu1stb11J uit 
de groeve 
Belvédè1e 

Lokalen mgestort Hevige rukwmden zorgden m 
maan voo1 consternatie biJ de 
St. M1chael-school aan de 
Veh1ndonk. Vier van de acht 
lokalen werden volledig 
omveroeblazen. terw1Jl de 
ovenge vier emsuge schade 
opliepen. Een deel van de 
school moest naar elders 
u11w1jken. De gemeente 
betaalde de schade van 

Opgravmgen 
op Caberg 

f 120.000.-. 
Een bedrag van 3 mi11oen was 
gemoeid met de aankoop door 
de 9emeen1e van het 
bedn1rscomplex van de 
steenfabriek Belvédère. die an 
1981 dtcht qmg. In de 
kleigroeve van de fabnek 
kwamen b1J archeologische 
onderzoekinoen 200.000 1aar 
oude resten aan bet licht van 
een nederzetting van 
oermensen. O.m. honderden 
bewerkte vuurstenen en 
verbrand hout wt)zen op een 
kampement van pre-Neander
thalers op Caberg b1J het 
Bosscherveld. 

De hu1d1ge bewoners van het 
Bosscherveld heten ook van 
zich horen Vooral tn de 
Savelstraat ondervmdt men 
veel last van de water · 
zu1venngsmstallatie van het 
Wacerschap Zwvenngschap 
Limburg, dat ruun 3 miljoen 
wtl wttrekken om de overlast 
m te dammen Mogeli)k zullen 
de woningen aan de Savel
straat moeten verdw11nen. 
Over de lota1e milieu· 
problemattek m het oeb~ed 
Bosscherveld·Boschpoort werd 
een wtvoeng rapport 
uitgebracht door het 
NtJmeeose bureau Haskomng. 
Daarin kwam een somber 
beeld naar voren van de 



leefbaarhead van de buurt 
Jngrin>ende maattegelen ZIJn 
nodig om de gelwdsovedast. 
stank en vervuiling tol een 
emgszms aanvaardbaar mveau 
lerug 1e dringen. Op een 
drukbezochte openbare 
raadsconf erenue in de 
Sphinxzaal gaven B. en W als 
hun mening, dat de qeplande 
stadsvernieuwing m 
Boschpoon moet doorgaan 
U1tbre1ding van de buun werd 
echter onhaalbaar geacht. 

Groot knelpunt b1J de 
voorbereiding van de 
stadsvermeuwmgsplannen was 
het al of niet doorgaan van de 
bouw van 17 be1aarden
womngen op een grasveld aan 
de N1mrodstraat UueindehJk 
werd een besllsstng hierover 
uitgesteld, nadat felle 
protesten waren gekomen 
teçen het verdw11nen van een 
van de weiruge groenstroken 
m Boschpoon. Eind van het 
Jaar kon de e1genlijlce 
renovatie van de 130 
vooroorlogse woningen van 
stan gaan. Vernieuwd werd 
verder de Bosscherweg in 
verband met de aansluiting op 
de nieuwe Maasbruo. 
ln het Voedingskanaal en in 
de Maas kwamen in sep
tember duizenden vissen om 
door zuurstof gebrek en 
verontre1m9mg van het water. 
fanfare St. Hubenus trok ZJch 
ntets aan van de water· 
vervuiling en ga! op een 
rondvaartboot een concen b1J 
het 60-jang bestaansfeest. De 
burgemeester reikte op de 
recepue van de fanfare twee 
onderscheidingen wt. 

Raadsconf eren11e over 
Boschpoorl 

Opknapbeurt Boschpoort 
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en dan zs het 1983 Het ;aar 
van de HeJ11gdomsvaart Maar 
ook een 1aar. waarin Wyck 
staat voor grote verandenngen, 
die de aan1.rekkel11khe1d en 
Jevend1ghe1d van dit stadsdeel 
ten goede moeten komen . Op 
de foto een sf eervol beeld van 
de Hoogbrugstraat 



COLOPHON 'Maastricht 1982' ts een 
uilgave van de gemeente 
Maasincht samengesteld door 
de afdeltng Voorhch11n9. 
De tekS1 1s geschrt'?ven door 
Nico Rrick. 
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De omslagfoto 1s van fo1ostud10 
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Lel!er·Nypels b v Maastncht 






