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tntffnat1m1t bcktyliimp nn d1 llmtnellls• hocieydot!1 ugustus 

• 1 n N N 1 • ·u 1 ' Begin augustus wordl bekend dat de afgelopeomaand 

1ul1 de ron in Nederland het n11~t geschenen heelt m Maastricht. Het KNMI reg1stree~ bier 

m de stad slechts tweehonderd zmren Hel gemiddelde aantal 1onuren 1n Nederland 

bedraagt 11D en de top ligl op Jerschelling mei 170 uren Oe maand 1uli was wel m1 warm 

mei twee tropische dagen 

W ! 6 l! N D [ ~ De 14·jarige Maastrichtse voelliallet 8DUdewiin Zendenv~uist van 

Barcelona naar Chelm Na twee raar touwtrekken leken! h11 op 1 augustus een v1eqang 

contract mei een transfersom van 15 n11ljeen gulden 

M D 91 D Jacq Ba~ uit Pottenberg word! srnds de nacht van 4 op 5 augustus ve1m1st 

Begm september wlgen de eeiste arrestaties Op woensdag 6 september wo1dt het lijk van 

de Maaslnchtenaai gewoden m bet Albe1tkanaal te Veldwezell Rel lijk was in een alval· 

containe1 gestopt die in de bag1geru1mle van een Hat Panda lag Enkele dagen h1ema 

worden vriend en verloofde van de ve1moorde gearresteerd en volgen hun bekentenissen. 

V '' H AA' M' l l M Het klndenilealel de 8olhee~,wgamsee~ voor de derde keer het 

Veitslrestml yan zondag S • vnjdag 10 augustus m hel sladspalil rondom de Berenkuil Vijlen· 

dertJg mtellers vertellen iedeie dag, wter of geeo wter, van 13.30 • llDO uur verhalen aan 

de Maastnehtse 1eugd Op woensdag 8 augustus is er een speciale verhalmvond voor vol· 

wassenen Gezien het succes krijgt de volgende editie well ieh1 een eureg1onale opzet 

1HSK1 "f Q ~ 1P1 rF ' N Boekhandelaar Jiïrk Bl~ijzel z11m zwerl1Dch1 mei z11n 

boekwmkel 'Be lee!lai111er vaA MiäStnêlfvoorl Vertrokken u11 de Boscbslmt. 1ttel z11n 

Titanic borden·. vesllgl hij zich 1n de Maast1ichler ffe1denstraal Om moel hij ook weg lhel 

moel een kappersmk worden vmdl de eigeoaail. Hi1 ve1huisl nu naar een resterend 

gedeelte van hel eude Jezuïetenklooster Achte1 de tomed1e H11 beeft er 3500 ~lo aan 

boeken voor moeten weggooien. Wal hij niet weggegooid heefl z11n de affiches en z11n bui· 

tenbakkeo en ande1 promobematenaal Ort brengt hem 1n confltcl met buurman le11G1I W~ 

die de presentatie van de leeskamer Maastnchl Ie 'u1ldrageng· vindt en dal past niet bij 

dm nieuwe lokatie ffoe laog bli~t hij' 

11 Woensdag 8 augustus wo1dt de laa1st1 l!!iiferronde m Maas· 

tlicht verreden De wielerronde blijft maai de naam met De i1dderbrouwerij llaakl namelijk 

af als sponsor, de organisatoren raken echter met onlridderd en hebben al een nieuwe spon· 

sor op het oog. wede1om een brouwen1. Zoals btf IOVeel cntena 1s de uitslag van te voren 

voorspelbaar. Ie iik Verbrugghe.1e Ludo 01erckxsens, Je Max van Heeswijk. deze renners 

waren dil keer aan de beurt om hel p1111engeld In ontvangst Ie nemen De pubheke belang 

slelling is mmder dan voorgaande 1aren 

lf N M < · a U ~ O "l 1 Up Il en 11 augustus wordt wederom helleu-41 Bnulef 

toernooi. het 1 tiottak! Rleardteerno~gehouden 1DOO Deelnemers welJlen bun ballen 

op de 10 Ion grmd, dre op het Vn~hof 1s gestort 

0 ~ ' E f ~ Op zondag 11augusllls11 het weer raak. Oe tlitliaf!t;$13rl de losse kaartver· 

ltDop voor bel theaterseizoen 1DOBl1001 in hel lheiler aan het V1ijthof ·vanaf negen uur 

worden e1 nummert1es u1tge1e1kl om de beurtvolgorde te bepalen Naar verluidt n1n enkele 

lieden rechtstreeks vanuit de kroeg naai de kaartverlloop gekomen om 1113ar als eerste in de 

rij re kunnen staa~ Dat 1s pas ecbl u1tgm 

P' N r 1' P t ·HE' l N MW 1s hel seizoen 1Dll1·1D01 niet goed llegonoen Vri~ag· 

avond IJ aogustus verliest onze ploeg 1n de lleosselt mei 3·1 van f C Zwolle en begint dan ook op 

de laatste plaats m de eerste d1visie. llrt kan alleen nog 111331 verbeteren Op 3D augustus weten 

ze hun ee!ste punt te halen door gelijk Ie speltn meen thu1SWeds1TI1d legeB füdhO'len !Hl. 

" ' 1 ( 1 1 N ~ Va 11' ~ l' 111 N c I~' 17 augustus start bel pro1ekt ca111erebewa· 

king~an de Maastrichtse binnenstad officieel Zelfs voor deze start heeft bel systeem z11n 

waarde al bewezen In de proefdraa1·penode wist de polrtre 10 vijl weken lljd al 16 personen 

aan te houden Onder meer de daders van een steekpart11 op bet Amorsplein, enkele straat· 

rovers en dimn en eea aantal mensen die wor drverse misdrijven gezocht werden 



H 1! W 8 0 U '11 1 N DE 11NNfNS11 9 Wol11lgsllcbt111g Sml.Serva6us bereidt een 

nieuwbouwplan voor aan de Abtstraat en de Palersbaan 1n bel centnim van de stad Ruim 

dertig woningen DJD er gepland voor ouderen lerw11I op de hoek Abtstraal/Calvanes~aat 

'gewone' appartementen komen in de duurdere huurklasse. Dat komt door de hoge eisen die 

de gemeei!le op die plek in de binnenstad aan de kwaliteit van de archrtectuur stelt Voor· 

eem is het woekeren met de rurmle met name om parkeergelegenheid Ie cre!eren 

l 0 M E i t A ff HA VA l Van dinsdag 21 tot en mei vrijdag 14 augustus ontvangt de stu· 

dentenwereld in Maastricht de nieuWl! studenten in de stad Op Inkom 1001 klimen 1800 meuWl! 

stuirenten kennismaken met Maastncht. Het begint hoe langer hoe meer op een zomercarnaval 

te liikea Maas~icR1 heeft toch wat meer te bieden dao wr!deed rondlopen Up de laatste dag. 

eo dal rs wel een aardig programma·onderdeel wordt er een sllidenten1anglmt op het 

OLVrouweple1n gehouden Het geheel wordt afgesloten met een groot eindleest m hel MECC. 

11 1 p•lnl amk1cll 1IU~lll 

1 1' ~ Il Weet U wal een keerlus is' Oe bewoners van de w11~h_l'll]ijo weten 

het wel Ze hebben in augustus succesvol actie gsvoe1d om een groenstrook 10 hun wijk te 

beheuden rn plaats van die op Ie offeren aan een keergelegenherd voor schoolbussen. Buurt· 

bewoners. onder aanvoenng van Math11s lenders van de Buurtvereniging Ravelijn. posteer· 

den 11ch spontaan rn de laadbak van een mobiele kraan. waardoor de werkmmheden slll· 

gelegd moesren worden De gemeente honoreerde dele aclie waardoor de groenstrook naast 

de Raveli1nstraat behouden blrjll Maar. de gemmte probeert ver1•olgens de keerlus een 

tiental meter verderop aan re leggen. op de kop van de Vaubansuaal met de heek lmlijn· 

straat Bewoners aldaar. ongetw11feld g~inspireerd door de bewoners van de Raveli1nbuurt 

verhindeien op dezelflle Wijle de aanleg 



Op 31 ;vgllStJIS W11rdl bekend dal hel AZM i et een hardJiekk19 vm bmpt 

legionella of nog erger. nekkramp? Nee. é1t v1ros IS niet b1olog1sch. e1genb1k 111et zo erg. maar 

wel heel vervelend ffel Srnmv1ros nestelt nclJ in de AlM·computers Venat de harde sch1~ 

stuurt hel verlrouweli1ke gegevens naarw11iekeunge e·ma1ladrmen u11 hetadresboek van de 

bell"eftende co111pull!r 11et z11n ergen nalalmelmgen erb11 In 1ul11s bet Sirca111V1111s voor ket 

mSI Ollsdoketl. de he~ desk's hebbes ao zeff kuip aod1g Of •et mste hulp ml' 

1 S W H ;11 UH ~rijvtl eigudi• m l maak! 11 1181 

nnm ies 111 l1m gulde. 11mdei wmSI dw 10 im U.t is voora.mehj\ te '11111H aan •e aai· 

loopkosten van de kabeldiensten. zeg '1omenl. de grote broi van erge111s 1t11 mtemetge· 

bru1kers Vla de glasvezel~bel van het afgelopen jm. Nulsbed111ven wil m flenbele. klant· 

genchte en vraaggestuurde onderneming wo1den en wrl nch hiermee op de !uropese markt 

gaan nchten Dan 111 er nog heel wat moeten gebeuren 

1W111115 K 1 U P U 1 u IH •• ~ 1 ~ -M- n!lllfl- l de 10e ed1be. heeft pracllltg 

wur. nwaar tel ldr11 llHe9111je Wrl tolmat e1 eiuge urnlNIJe ove1 de OtVr1mga13!1e. 

11e1 al!ee• ~ 11111•1U~ 1elfs bq ket peisi~ vaa e.ipl111a111 hart IS tr ftrq ef9e!· 

11S als e1ge11aar lW lnenm MBl·hy!ersl dl! lVramga1111 mlllsief resemen YIDI 

gasten en genodigden van de byters party 1111 d1ederdag1111ddag op het P!e11vmm1nt lot· 

derden automob1l1sten moetea elders een partee1plaa1s zoeken. 811 soort S1enge1·gedrag 

valt 1n slechte aarde Traditiegetrouw zijn er veel bezoekers. drt jw 170000 met een omzet 

van 1.S 1111l1oen. gemiddeld ongeveer zes preuvenelappen de manlmenslvrouw 0 







1 •I Ook in Maasllllll wt1d1 un condotmce1eg~tet 

'" •· lcow op hel Vn11hol 

V 1 il 1 C U IG 8f l 111 ff A 1 l ~ AR f N Vanaf S1!ptemûe1 gaan de Maas· 

tnchtse ambtmnrn ve1hu1zen om hun kantoren leeg te maken. die plaats moeten maken voor 

hel grote Malkt·MaasproJe~ Tweehonderd ambtena1en gaan naar het voormalig WMl· 

gebouw verhuizen. zevenhondenl naariand·wyck Hopelijk weten ze alle amblena1en op tl! 

spoll!n voordat Stadslifntm lHn Zonder de sloophamer komen 

0; t 0 rt ' W H Il WE 6 Zseptember. wederom Het l'arcours de 'uitmarkt' van 

Maastricht 01t jaar komen 60.0DO belangstellenden de del11g podia met meer dao 150 optre· 

dens beineken. Het aantal bezoekers viel de oryamsat1e legen. de oorzaak wo1dt gezochl m 

het slechte weer Hel jaar ervoo1 waren er honde1ddu1zend bezoekers Een van de gezet· 

schappen die zich presenteren 1s Opéra Uimrqu~aslJlcl)tîmet baar nieum produktte les 

Cloches de Uimeville' Omdat er veel klokk!nSjiel m deze opera voorkomt speelde het stads· 

canllon al vanaf! septembe1 twee s1uk1es uit deze opera en treedt OCM samen mei hel mobiele 

canllon van klokkengieleri1 Eysbouts op met de 'klokkenmars· tijdens Het l'arcoul$. 

R 1 D D l I S l t l N Op Wllensdag 5 september verschi1nt er een vreemd benchl m de pers: de 

Naamse Sleen die al Jaren voor de gevel van het fl:;t!iuyflag 1s gestolen Oe diefstal 1s onde1 

meer opgemerkt door de 11l1ange Mlets !Ms:)gil!s bij hel VVV lij omsthreef deze steen bij haar 

rondleidingen als een 'nddersteeo· fd1l keer met gesponsord dooi de R1dderbrouwen1J. Hee. het 

was een steen. die ndders nodig hadden om op hun paard te stijgen Helaas. het bleek een ód· 

derlegende. Een buunnan had de steen daai laten neerleggen om aannjdmgen te voorkomen 

14 1 ln~11l amo.tll ll1-llll 

' • ~ 1 1 · l ~ 1 A 15 f q 1 R " Op 7 september. b11 de opening van hettheaterse1· 

zoen 1001·1001 in het Theareuan hel Vnjtbol. de eerste grote Uteate1produktie van de nieum 

theaterdirecteui Jacques Giessen. gaat l es Cloches de !Àmev111e· van Opera tom1que Maas· 

!richt m première Oe1e klassieke opera. die ZJCh in de 16e eeuw afspeelt IS verplaatst naar 

deze tijd. mei li'JM's. laptops. SMS·eo en daarbij passende enmurage 

11 • R K A N l ! 1.1 A' K F l f ff ffil R~ke'!f kn1g1 op 11 septemlter de onderscheiding 

'Ma!lrantste ondernemer' van de afdeling Zuid Limburg van Horeca Nederland !en onderschfr 

ding die met landelijk de aandach1 llekt. maar wel onderstreept dat l'aul linkens als onder· 

nemer met zijn design·hotel la Bergèr!Jiet hoofd iets boven het maaiveld u1tsteekl Om het 

spec1ale.karakte1 van lijn hGtel te onderstrepen schalt hij voor vierduizend dollar een wooden· 

bike nr. 0134 aan. m nagenoeg compleet houten fiets van het !mponum Mirabele van de 

Italiaanse kunstenaar1ino Sana 



lllNE HE 
\....: 

lp Il sa,~ur i1 de aclt!!nd plaa1Seh1ke h1d. Il 45 me u1d borea 

neb acll1tr e!lcm twte "1tpgu • de lw·laweB ru liet WOl1d frade CtnUr 1• """Vork 

ea v11wl1m m vl!eg1Dll • flel l't10g111 Ie ~êa Eea Vierde gellaapt! vfiegtllg ver 

111geluk1 • l'ean~ 1r valln !SUI dlllet m New Y1rtc 21114 • WM!tg1" 

Veel 111e11m die deze beelden za;en. daclllt• d~ nsm oedog Ot Alllenkn~ regenng 

bll1k1 ec1!ter de moed Ie hebben wraak uil Ie s1!lle11 litllal de st~uldigen d11dwukeh1k m· 

gellikl kunnea worden Onze samenleving 1s echwr veranderd De aagst voor terronsbsche 

aanvallen 1s enorm toegenomen. de bewaking van kwetsb11e doelen en mensen eveneens In 

de weswBe wereld wordt argwanend naar de Islam en gel1Mgen gekekan In delen van de 

lslammscb we1eld wordu de aanslagen geieclltvaardigd lal van pogingen worden 1ndemo 

111e1 0111 een •mgeiide klaol ll!ssen de Westerse sameotevmg eo de ~11111 Ie voortca111en 

• E M 1!1 kk " flaa~ 11Ye11 beinltedt de filllJI • Wn'o •rt lm• 9' 
bet stadhuis wo1dt 111ow algebnd~• 11 la l1111bB111êre W11sm m btnetdundl g!llJHI 

mrd Yn1dag de 14e wonll m loncb voor 175 peBonen afgelast 0111dat mei het ongepast 

vond om nadere gebeu11en1s tees1eh1k te lunchen Deze lunch wordt dooi de d11ect1e van la 

Bonbonnière undags als brunch aangeboden voor 15 gulden per persoo11. de opbrenRSt gaai 

m z11n geheel naar de slachlolfers van de ramp m Amenka. 

l E H KEUEN Ket rtchnel:m Maastnclll is sinds lfü 9ebalveerd Van elke hon· 

derd ~ers •ezaeken nm Hl wekelq~ •e kelt. dit 1111111111 I m permea Ie l~e 

l!m V11wwekertc S\111 UI •e lip 1111115 "VII Ie H!lekeB. 9evo1t4 dHr de SI Wa. 

Sl Pieier bove• eo de Sl llieres11 Ie St SeMtlus i.vml e, de revelde plaats Ie k!itbe· 

zoek!B m de SeMIS ea Sterre der Zee kt1m !liet allen u1l 11gn paroc•1e 111111 •11 de 

hele stad. zelts uit de sueek 

10 Vil'\\'llll'f Op 11 september wordt een ongmeel m1hallel van burge· 

meester floubeo doer hel wereldmeuws ondergesneeuwd l_!!rie111~flou'81 giat 1n 

samenwerloog met een elftal 'ambmadeurS. osder meer ler Meissen en lf n lngel honderd 

~1r!li;eB werw1 !Ie acl1e loapt m 1~p:zrober11111 d8'embei 2801 [en paginagrote 

adv!rteabe !lel llende~ lege bllm 1tet YlljWllbge1sjtbs vtrsdlpil 11 ~blalt de~

ger. GJI dm pagtDa llGtle• ep 1 deceaber u . heide~ lotll"s lll;Mld q1 



M AAS U Il N 1 !Il O[ AA M S l AG fN Vn]dag 14 septembe1 wordt er uit p1otest 

tegen de aanslagen ii(Ameiilia een stille tocht gehouden dooi Maastrichl de eAige in Nede1· 

laod. 10.DDD mmen lopen mee. De gMlgen van de aanslag blijven met uil Aandelenkoe1sen 

kelde1en. toe1isme en vfiegve1kee1 nemeR af De consument zegt bet verlJlluwen m de econo· 

mie op Reisbureau Schoeomake1s. dal al zo'o 35 iaar bes!Aal moel ATV aanvragen Begin okto· 

ber valt Amerika Afghanistan aan. het land waar de vermoedelijke dader Osama Bin Laden zich 

schu1lhoud1. aanvankelijk mei b-Omba1demenwn. gevolgd door een grondoorlog. 

9 U H 1HJE1HAl1 ON All S C R 1 N; Op 15 septembe1 blijkt het iNu lmech 1osGliiiil 

1n Maaslnchl na ru1m tieo jaar in deze stad gmstigd te zijn. marginaal te presteien Om hel 

instituut binnen te halen werd dooi provincie en rijk samen 45 miljoen gulden neergeteld. Hel 

mstiluul moest v111huim naar het Keizer Karelplein om rmmle Ie t1eëien voor zeventig 

aiedevre~is. Van de gesubsidieerde begroting van 11 miljoen gaal 7.ö miljoen gulden op aan 

salarissen !belastingvrij] van slechts 18 medewerkers en ruim 400.0DO: aan buur in 1UDD 

hebben de zeven ondmoekeis van bel mstiluut helemaal niets gepubhcmd Diverse onder· 

zoeken Zijn gestaakt. Toch schijnt het instituut eeo gerenommeerde naam Ie hebben. als wal 

vraag 1e je af De mtemattonale u11s~almg van Maastncht mag blijkbaar wat kosten 

S r H l l l N Naar aanle1dmg van een mogelijke oorlogsdreiging heeft Dagblad de llmburger 

ui1ge1och1 hoe het staal mei tie schuillietdeis in Maastsichl Aanvankelijk vreet niemand van de 

gemeente zich te hennneren waar de scliutlketde1s zich bevinden Na lang zoektn blqken de 

wlgende schutlkeldeis ooit bestaan te hebben of deels oog Ie bestaan: onder meer de Kaze· 

matten !hel commandocentrum dat als enige bestand is tegen een aloomoortogl. de ~nend naast 

de Wahelminabrug. de Schamerlllnnej. de 6arage aan hel Vnjthof. de van Schaiklunnel naast de 

Mergelwe~ en de emge nog operationele schuilplaats onder het Minister 6oeman Borges1us· 

plantsoen ~nds 19S1 zijn de kelders ontmanteld Er 10uden zich 17.0DO personen schuil hebben 

kunnen houden. waaivan 10.oruJ onde1 het Vnjlllol. Nu is er nog plaals mr driehondenl. 



MYV he•fl hip nodig 

~t.'" :fM~f. ~''1 
1NS1n1·1NrS6fVA~1 Eind september beginnen de problemen mei de ondergiondse 

garage onder hel Vrijthof !NO verricht onderzcek en conS1aleert betonml in het dragende 

betonnen karlias van de garage Oeze slijtage 1s veioariaakt door allerlei evenementen. Ook IS 

op m plaats de afdeldaag bown op de garage te dun. waaflloor bij zware belasting inslor· 

llngsgevaar dreigt De gemeente en beheenler e·parc gaan de garage prmn11ef stuttfn Slu1· 

ting om alles te repareren wordt niet ui~esloten. 

10 S t • r n B R 1 Eind september is bel srartsem gegmn voor een urtvoelig ondmoek 

naar de toekomst van de vooroorlogse wijk 8oscl! oor1 die sedert ca 1995 op de mmmen· 

tenlijst 1s geplaatst vanwege 111n archrtectllntsche waanle, de stedenbouwkundige oplet en 

de bijzondere ontstaansgeschiedenis Het onderzoek wvrdt gehoodeo in samenwerking 

tussen Womngsllchnng Sint SeMtius, de bewvners van de fraaie w11k en de gemeente 

Maastricht en zal in mei îOOî afgerond zijn 

htg!Otesttr!1nr11ai1 alsueil ""'' 

K 11 n IH lf 1 S U H H f H lO september wordt weer dfl!adsloop Màas111élll gehouden. 

alweer de 16e halve maratflon. en de 91e kwartmaratbon Itteren en Bergharen 1i1n dan tijde· 

ltJk mei vra de sluis te bereike~wel via de bntg m Itteren. Twee reconls lmrt deie Stadslaop 

op het aantal deelnemers wordt met 300 overschreden lot meer dan 1100 en het parcoursre· 

conl van de halve maratflon biJ de mannen wonlt verbetenl mei twee seconden dllflr winnaar 

Paul Soengoei !Kenia). ludmilla Alfonsjuschkina u~ W1Husland winl bij de vrouwen. 

W ~ 1 MYV behaalt zijn eeme winst op zondag 30 Sejilember tegen Heracles 12·1 in 

Almelo!. financieel is er absoluut geen winst Op 2 oktobe1 wardt bekend dat MW zo goed 

als fa rllrel 1s De club heeft een schuld van 3.1 m1l1oen (waarvan 1.7 miljoen van het vong 

seizoen] en wor het lopend seizoen een begrotingstekert van 3.3 miljoen 0 

point HllMI 1111'1111 1 U 







M!.1111 u Wmea·llrmler 11 Mu~nc~I 

'Al L I Hl r N l Op 1 oktober moel1eanrspal1rde Burgh~definitief dichl Pro1ektontwikke· 

raar VanKan·Jongen loocht het dne jaar geleden om huizen te bouwen De 700 leden wn de 

Tennimreniging De Burght hebben nog geen altematiet 

KASSA Per 1 oktober verkoopt de gemeen!B de sfäîsbus ~n SSMgroep voor 18.5 miljoen 

aan Connex. 6 mrl1oen gulden meer dan gepland Connexver1orgt at in 15 landen men buiten 

Europa p~onenveMJer met trein. bus. trolleylws. lightrail. tali en metro. Connex is ook 

eigenaar van BBAgraep die het openbaar vervoer m lloOid Limburg en Brabant venorgt 

E 11E610 HA l 1 A Hel Jeanne d'Arc Colleg&heeft samen met hel Gymnasium Sankt leo· 

nard op J oktober de Kleme llsrtspJi~ 1001 gewonnen Beze prijs is een initrahef wn de vijf 

steden· MaastnchL Heerlen. Aken. Hasselt en luik. en bedraagt euro 2500:. Doel van de pri1s 

1s eu1eg1onale samenwert11n9 tussen scholen 12 bevorderen. Het Jeanne d'Arc College ~ode 

prijs met een projekt genaamd 'Ve1gelijking Maastricht en Aken' waarin de overeenloomsten 

en verschillen russen de twee sleden onderzochl werden Aan de hand van twaalf onde~ 

werpen. onder meer: jeugdcultuu1. winkelaanbod en verkee1sproblematiek werden berde 

steden ten positieve en ten negabeve met elkaar vergeleken 

n E 6 U N D 1 N Op S oktober start de luaaelhuw wn de_Mîas aulevard het pro1ekt dat 

Maas!Jicht·centrum weer 2i1n Maaseevers 111oet teruggeven Hel 1s een enorme bouwput 

waar 1n het begin helemaal mei duidelijk te 11en is wat er allemaal gaal gebeuren Bet pro· 

1ekt moet over één 1aar klaar 111n In okrober 100? moet namelijk de Wrlhelmmabrug aan

gepakt worden. Deze moet zakken tot op het niv!au van de lllnnal De tunnel moel dan open 

11jn voo1 doorgaand velkeer om algehele opsllippmg m Maastricht·cen!Jum te voorkomen 

J f K U. uu" Op 18. 19 en 10 oktobe1 wo1dt in het lekerliwarlle1 weer het bekende 

ho1ecalestrval gehouden waarb11 m zeventien deelnemende cafés gratis 1a2z-optredens 1ijn 

van vele veiscb1llende artiesten met div!rse stijlen van rau. 



ll( 1 Op 6 oktober vrndt er. 1n het kader van de Natiollille 

Oanwagen. een groot mbidance fes11VaL~p Pfem 1m~1aats met een heuse cho1eegrafie van 

Marco 6erris. kampioen freeS1yle Skating NeJ!e1tand Hij ~ m aanvang zeer enthousiast aver de 

lokatie. De vraag ts of h11 daarbij ook naar de beschadigingen van de tegels gekeken heefl 

B 1 R f C U lf Uftl Yf'l S rt A londerdag 18 oktober wordt de toren van l'ortu· 

ge~ Alvarojiza officieel geopend Het prominente 11 verdiepingen en mrtig appartemen· 

ten tenende gebouw is bekleed met wit Thassosmarmer. grijze natuurstm en titaaozink Het 

penlflom op het dak is ingerichl met door de architect ontworpen meubels. Oit appartemenl 

is niet te koop. slechts te huur voor een luttele f 10.000: per maand. 

i D Y A 1 1 Y Prins Wil~m·Alèxalll!er en trainee1rinses Mali11111bezoeken op 21 oktober 

Maastncht m het kader l'an de kennismaking van het pnnseh1k paar met de provincies van 

Nederland. Waar zijn moeder met !'!ins Claus ong op enige oppositie llllnden rekenen. dit 

keer was alles glitter eR glimlach. Mosasaurus 8!r m bet Natuurhistorisch Museum wordt 

geknuffeld, Mya 8mehng met haar opera· class m het Conseriatorium net niet en de schat· 

kamer van de St. Seriaas wordt aan een waarderend oog gepresenteerd. Daarna volgt een 

rijtour door Maaswcht mei een enthousiast publiek achter de dranghekken nchtmg stadhuis 

waar notabelen en bestuurders de ontvangst nog eens bourgond~cb bevestigen. 

NIEUW UMltlll( VBOI WONIN6STltffllH6 26 oktobei 1601 is een 

heuglijke dag wor de werknemers van Won1ags11t~ag SinrSeMtnis: de officiele opening 

van het kanloo1r1ios811schopsingel Sint Seriat1us ~1k1 optimislisch naar de toelromst met 

een goed gevulde orderportefeuille in een marliant gebouw dat van oorsprong gebauwd weid 

als protestants weeshu1~ Oe wonmgshchtmg gaal m de komende 1aren het pand 10 veel 

111ogeli1k ID oude luister herstellen 

1•11bW. ••1<1l•ll !8M011 1 n 



UMI 50!1 Op 16 oktober wvrdt de berenkuil he~peed Niet meer als berenkud. 

want hel houdeA van twee beren lll een defllel11k! k»er rs '111 •ene any 1M111' Net IS een 

tc13al RH!Wtrt gewordea. OnlW#rpeA Oer de bl!S!fws_lwla1. me 111 ~eedgGU Y11 

lrnbet ep lljll llllw2fp dlmtin fltefl ~1cm4 daar llbe~adále e1 Niu~· 

VIII Mlailndll H v 1111 ttett mM 1111G11•11 •e! ZIP llllwery. ket p laa1S11 m ttrliH beet 

den van dmnorten. wwvaa tl wnrddels 1111~esmmn ZIJi ÎMDS heeft hit een nou 

we!11k •uld to11megrl •at eea ••de g11if aait die nudden 10 de koo1 l191 8u111meester Ph 

Houben en wethouder V Oirksen openen samen mei de sponsors hel meum kunstwerk 350 

kinderen van de Openbare 8as1uthool De 8111nenstad werken er aan mee Rob Meu~ers. 

beter bek!nd als Ome Harry van bet Yerhalellfeshval beeft het allemaal georganiseerd en 

vertelt samen 11el de k1ndereft het verhaal m de fimikml. 

r 1 •• • ~ • 5 SAR t S r 1 l A 1 N Op 78 oktober 1s deinthulllng van eeR rueuw gr;fmm· 

ment Vilor 'r(e l'iele" 6llilliiae lameletls Dm 111arka111t Mmt11c1t1ennr bad een wtnktl in 

oaa111platen e1rufürstempels11 de Plmls1mt Na11 nrturdt •allkl ~. llfll bl)llaill aan •et 

11•11 tt lmbink mb;u 111 ce1Ne!ll'l l! •erh ,",ima 11 •e eeriQ mmenttet 

VIA I~ de fe!l!ll f" lal!IJingt glHSfll WIS edlt"CAi"'-1! Nall tp ~ paltqlse 

stmtfteSl '1!tit l'aris 11 de flaaelstraat 11 e11t11ken ~ McstrtttllS VGlaks Tejalllr eerl de 

P1ele. dre î& 11m IS67 mrleiteo IS, 111et een hardsienen 1ud ep n1n g111f eo een buSle 1n 1110 

com111ssanskostuum 

H 1 K Omikenhi1del Bims leslaat IDD 1aar ea 1s aog steeds aan de Markt gevestgd. Vader 

en zoon Barns vrereo op zondag 18 oktober drt 11b1leu11 wau bu1gemeesler Ph Boulren hel 

pred1l!iat hoflmroncre1 bllll urbe1k11 De sprcrah111t VII •eze •r;akml ts wh1Sky, er 

1~1 •eer -n l!it SOWI ia Villlmad 



lrchb Odtmem"' lam• dt ~~~••!<!" 

6 0 SPE l Ewneens op 18 oktober wordt er na jaren weer een gospeJmis gehouden iu Sl 

fH!ter Bene~Jonder hel motto· St Pieter Swings. De Amsteroamse'10ep F.ir Ou1 ~eeg 73fl 

m1sbezoekers aan het swingen Na de mis volgde nog een cme~ van een uur 

ittNI lk Op 39 oktober brengt joiniltgm 8eat111. samen met ministar Van 

Boxtel van Grote Steden Beleid. een werkbe1oek aan Maastricbl In multicultureel cenlrum 

levbîd vindt een ronde1afelgesprek plaats. waaraan ook burgemeeS1er Houben. de wethouders 

Leenders en Oirksen en ver1fgenwoordigerlv'in in MaaSlricht wonende allochtonen óeelne· 

l!len Het lheroa 1s de d1aloo911Jssen de VElsthdlende culturen en hel integrallebelard O 

PlflH~ 01nll11M 18~·1811 I Il 







Wl!lbnlil ltudett mml de Spi m1 millen 11 ltlvingsl 

f ~ l N X 10 E AS In 19lll kreeg de gemeente. b11 gelegenheid van het 150·1ang bestaan van 

de Sehilll. haar aardewerk~lléetie in bnnkleen. Oat aardewerk werd deslijds gemaakt mei 

g1etmallen. waalViln er nog duizenden op hel Sphmxterrein ltggeo opgeslagen Ook deze 

worden thans aan de gemeente m b111ildeen ove111edragen Oud-werlinemers van de Sphilll. 

de Veremg1ng Maastnchts Aardewerk. het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. de St1ch· 

ling Reslautalie Atelier Limburg en hel lndustnon gaan samenwerken om d( coUectie ·Moules· 

te reg1slreren. schoon te maken en te mventanseren. 

F Hl S lN 1 N Dl K ! RK Ongelolelijk. maar waar Er bestaan plannen om d11ctoflll111 

canerl«ilt in te richten als lietseflstalling_ Het is m plan van de gemeente. die llerechl9 

aanstoot neemt aan de wie honderden fietsen die in de buurt van bel VriJlhol geparkeerd 

staan. Naluurt11k bestaat er tegen dil mmmg voornemen veel oppos1~e . Jan Hoen dnngl 

zelfs dal hij in de politiek zal terugkeren. als hel plan gereal1seenl zoo wonlen 

11 1 jNilotk mslrd 1111-1111 

l' 8 ERS Op Zondag 4 november gmn 35 Maastrichienaren met de voornaam 8êr !plus 

drie geh11mamige hondenl gehoor aan een oproep om samen met mosasaurus Bêr in het 

NatuurliisWllstlillDS8Ulll op de foto Ie gaan Met hel preh1stonsche beest hebben 111 gelukkig 

allééo bun voornaam gemeen Volgens Oouwe de Graat. directeur van het museum, had de 

mosasaurus een hersenmhoud dre niet groter was dan een vuist Neet zoe·ne slumme 8êr. dus 

ft4i~ 
f U R Dl 1H19 0 N 5'' l L I H Vanaf S novell!ber fi1u 111 het Gouvernement alle meuwe 

Europese munten en bankbiljetten Ie zien Oe expositie. mei als biel Dag gulden. hall{ Euro, 

eind1gl op 1februari1001. de dag dat. tieq 1aar geleden. IR dit gebouw het Verdrag van Mm· 

!richt weid geteluind. 

~nNIHG Mfl Miljon31f Ad Paes. i 1e 111n bolllrham verdient met omoe1end goed. beweefl 

scholen en bruggen te hebben gebouwd wor de bewlkmy v.m Ghana en als beloning daal\'Oor 

tol komng van de Somey-streek te zijn benoemd Als bewijs daarvoor kan hij een Engels cerll· 



v.rr'~c~ 
Sint Servaas en zijn kerft 

Sint Servaa~ B.n ilfl.'k Wandeling door de kerk Schatkamer Slnl St>r 

w"1delinc 
:loer de kerk 

[:nde ven \J( 1."a1'J0~111t•! 

Tot zo>P.• de;e w~ndelir.g U b~nl • 

b~l 1jl e n. U 1 unt d~ op P.ro1rig;tijd~n • 

wand~li n~ nogmHt; doen Er i; ooi n 
be~c hH baa r~ 

ficaal ove1leggea waaruit bhJkl dal 111n k1onmg plaatsvond op l41u!1 2001 en dat htJ ve1ant· 

woordeli~ !ri:spos1ble. sic!l is voor de ontwi~ling van dm streek. Volgens een woo11Jvoe1· 

der vao de Ghanese ambassade beett Ghana maar éên koning. maar dte heet niet Paes 

VERIOR6fN sr 1 ONlflf. IN SUV! IWf Tijdens een restauratie van 

het uit 1651 date1ende ~vena·oiuel m de O~e lteve Vmowebas1!1ei('entdekken restaura· 

teurs dat ook de achlerliant van de oiuellaiken prachtig beschilderd is met bi1belse li!ferelea 

Vroeger was hel de ge~nte om de luiken te sluiten als hel 01gel niet werd bespeeld Oal 
77 

is waarschijnlijk een paar honderd jaar niet meer gebeurd. zodat de schilderijen in de ver· 

gerelhe1d z11n ge1aakt. De voorstellingen op de lurken dateren utl de 17e mw De schilder ts 

onbekend Aan de 1eS1auratie. die 85 OOD eu1o·s kost. is driekwart jaar gewerkt 

DE "P Y 8 L 61 R VAN H n U Hl Op 6 november beslu1ren de leden van de mtrou· 

wenscommissie unamem wie zi1 als opvolger van '1119emeesfti HDuben zullea voordrageo 

Over de kandidaat noch 11"/er 111n politieke achtergrond wo1den mededelingen gedaan Vol· 

gens de gerucbren zou het een MA·man kunnen wo1den Als serieuze kandidaten worden 

genoemd Kart Oi11ritb en Willem Vermeend. Hel wordt als ieer oitzondert11k beschouwd. 

althans voor Maastricht. dat men enn ~ geslaagd om de geheimhouding te bewaren De 

gemeenteraad beslist op 15 november 

DE Il K 11 Wc·• -f-D P Dms~eeks 1SOO wero de middelste tak van de lt!joor. 

die toen nog door de Grote en de Kleine loo1ersstraat liep. gedempt. Oe reden was dat de 

leerlooie1s. die het water gebruikten voor het reinigen van het leer. ve~rokken waren frac· 

t1evoofl1tter P. Keym1s van bet CDA komt met een ptaa om de Jeker weer 10 de beide straten 

terug te brengen Oe partij. die het plan in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. wil 

een haalbaarhe1dsted1e laten maken Een evenruele u1tvoeiing zal voo1 de bewoners van de 

beide s~aten zeer mgnipende gevolgen hebben 

1111h1hmlmM IHNl11 1 !) 



4 [lD/d ~' lle heriesmng van de 

Maasllichls1J11nenstad hee!L ~men mei andere p1111ecten die 1n u11voenng z11n. grote 

gevolgen voor de Maaslrichlse ondernemers. U111elhngcn die gedurende de penode decem

ber 1000 ·september 10DI 1110 gehouden. bl11kl dal de grool.Sle winkelsinat in Maas1nch1. 

de 6111te Slaat l/% minder mensen llllk dan vtjl jaar geleden Volgens de endernemers is de 

groeiende onbere1kbaarhe1d van de slad een nog groter proble11rrt 

EEN N EUWf r·osrno Maaslnchlenaren gaan gemiddeld 3.4 km per raar naar 

de bioscoop. Daarmee mren ze landeliJk vriJ hoag . de vierde plaats. na Graningen. Arnhem 

en Undhoven Voor fitmlrelbebbers sraan 1n1eres~nte ontwikkelingen op stapel De 

gemeente stelt geld beschikbaar voor de reslaoraue van de Capucijoenkerk. die mtemdefi1k 

vier filrualen zal krijgen~ ttekl nu 40 DOO bezoekers De verwachbng is dal dit aantal 

1A de toelwmst zat verdubbelen. 

1.11 'I r i l I U • ~ MAAS' 1' 1' 1 ' De lekker11ds. die op 15 november uil· 

komt en die voor culinair geînteresseerden de beste reslairanlS lrachl Ie selecteren. is vrij 

streng voor Maaslrichl In de IDp·IOD slaan er slechts vier forne Hermsen op plaats zes. 

Beluga op plaa1s el!. Frnes Ctaues op Il, lerw11I Chateau Neercanne mei de lachbgste plaats 

tevreden moel z110 

! 111N1 VA 1 ~ U ~ 1 fljdens een ledenvergadering van het CDA op 14 november 

worden de leden van de CDHraclle in de gemeenteraad opgeroepen om legen Ie stemmen. 

als een niet-COA kand1daa1 voor het burgem.mlersthap iou worden voorgedragen Ook hel 

tDA·bestuur schaar1 zich achler deze oproep. TiJdens de besloten vergadering van de 

gemeenteraad op 15 november bli1kt dal de Pvdhr Karl Olltn~. voomuer van hel college 

van bestuur vao de Unmrsilei! Maaslnchl als eerste op de voordracht is geplaatst 6erd 

leers. hd van de Tweede Kamerlracbe van hel CDA. staal ep de tweede plaals. De stemming 

in de gemeenteraad is niet unaniem van de 38 aanwerige raadsleden stemmen er 11 voor 
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lters De tegenstemmeo llo mogen we aannemen) komen van het COA. Dagblad de umburuer 

sprnkt 1n een redactioneel commentaar van een 'dwalend CDA'. dat bet stadsbelang 

negeert In ZIJD vergadenng vaa 19 november neemt het CDA llmbutg een motte aan waann 

geeisl wordt dal de minister van Binnenbndse laken een CDA-er in Maastricht benoemt 

llH A lr ts een nieuw boek ove1 het dialect 

lpardoa. de ·1aol1 van MaastnchL Mesueechs Eos Moo1e~aol.1s geschreven door Flor Aam 

en gepubliceerd onder ausp11:iën van de Veldeke·K!lnk Mes~eec~ Hel eerste exemplaar 

wordt op 14 november. tijdens een korte plechtigheid in de IN6·Bank. aangeboden aan de 

luco·burgemeester. drs Theo Boveos 's Avonds 

vindt in een bomvolle Benbunnière de presentatie plaats Met de versch11ning van dit boek 1s 

het Mestreecbs een van de best beschreven dialecten van ons land Naast de bekende Dik· 

siena er van Endepols en het spreekwoordenboek 6ood en 6e1s12g 6ezag is er nu ook een uil· 

Vilellge beschrijving van de grammatica lo de reeks Taal in Stad en Lanö verschijnt bmnen· 

korl eeo lweeöe boek over het Maastnchts 

W n1 De tap1toolg1ds vaA Maastncht 6Zu1Himburg.fü10 apnl verscheen. 

beleell binnen kort! tijd1ijn deröe druk.Er is nu ook een engelse versie. waarvan hel eersto 

exemplaar door VVY·duecteur WJ!co de lang in lenden wordt uitgereikt aan MaaSlrichteoaar 

Baudew11n lenden. die voeth-all bij het Londense Chelsea. 

0 n A y Voor Uomino Day m het MEIX 1s de Australische popster Kyhe M1nogue speciaal 

urtgenodigd Aan haar de taak 0111 hel eerste vao de miljoenen dominos!eent1es. die gedu· 

rende wekon van voorbereiding 1n het MEIX 1110 opgesteld. te laten omvallen Deze gebeurte· 

nis. die op 16 november plaalsvindt. wordt door de televisie rechtstreeks tn ze11n landen uit· 

gewnden en trekt zo'n 15 miljoen kiJke1s. In Nederland is hel een van de best bekeil!o Iele· 

visie·u1lzenflng van het 1aar. Alleen het nieuws en sommige voetltalwedstn1den scoren beter 

In Maastticht wordt geprobeerd om het mreldrecord. dal met 3.4 miljoen steeltljes ia handen 

vae thina is. re breken Dat lukt hel vooge record wo1dt mei 133 017 steen~es gebreken 



tlllb n. ·.,.n·slltfrl:laaf 

bd1< Ido !J ..... 1<àafll11l 

811 eea ve11lt1W111g va1 de w1!lll!I van hrry Sjt1l 1n de Kleine Stiat worden. 

na de verw11denng van eea muur. twee frmes untdekt van de MaaSlnchtse kunstschilder 

Jao Gr!gu11e. Ze dateren waarschiJnh1k van rond 1930 Oe kunslW11rken. wwvan het bestaan 

ovengeBS met onbekend was. lullen na de verbouwing van hel pand 11chtbaar bl11ven 

.. 
De lan~eh1ke rntochl m Sml!lidaas villdl ~ Jaar op 17 llllVember 

plnls lll 1"1aastricle.De stH zal75 llinut11 cp de trievrs111 Ie m ~· eii dal he!ettnl dat li~ 

versira llepaal~e eise1 sle~ lt -W• de ve!Me!ÛtrûJ " de r111! ee11 ml slit 

wor4e1 gmali en mmet H vtrfidmt 11f liet linie lieve V11u.ve~em aa l2S! bilt ant least 

de gemeente llloet hondenfmrrmd guflfen bl~ll§et ID~• kosten Ie Srnt amveert per stnum 

boot op de Graanmarkt waar hi1 ioor bu1gemm1tr ltoubea met een toespraak op llJm wonlt 

begroet Aart Stmtjes. die twintig jaar lang het Jtlevisrmmmentaar brJ de inmcht l'iln de 

6oedhe1hgllliln veriorgde. neem! ID Maastnchl afscheid Keer maag goon speule. Oe telev1s1e· 

uitzending van bet gebeuren wordt door b11na 15 m1!1oan mensen in bet land bekeken Als 

waardermgsc1ftei komt 79 u11 de bus Opaieuw een zeer 11Wo111ect.rne voo1 de stad 

... 
Maaslndil •ij<! dat de slad haar HltrekloapmM 114er aDdere m eea zestelllal eve· 

aeml!a dankt Zij Wilden 1111608 dm l 19S801111easen •emht en leveiden mr veel 

geld op lot de tap vqf iehoren W1nte1iold Maastncht. Carnal'ill. •et Preuvenemtnl de Kerst· 

rnarlit en de IUAF 

11~K1 S 11E1f1 S Maastricht telde ID 1000 niet minder dan 1968 miljonairs Gat wil 

zegges dat êen op de zest11 Mmtncbtenaren ml die welgestelde groep m de bmllaog 

behoort 11 Meersstt1met Sîi lllil101a1rsl 111a 11 ovengens nog n1ker daar IS éèl op de 34 

lllWGJlllli --8131 



MHSIRICNI AND All IHAl IA7Z lijdens hel weekend van 14 en 25 

November vind! hel Juzflistival WOl plaats. Op de zatertlagi!V\lnd njn er optredens m ieven 

cafè"s. nadat ·s middags 1n Kumulus workshops z11n gehouden Oe Jerry van Roll'jen Awanteen 

pnjs die wordt gegeven aan een groep of persoon die bijgedragen heeh aan bel bevorderen van 

de 1au. wordt toegekend aao het Seanng Ouartet 

lD M E 1 H SE G Al D E E X Il Oe fomemse Sarde. 10 de 1aren'90 opgericht door F. Sclii!· 

leleers. beslaal niet meer. Olll de een of andere reden heel! de Sarde hel in Maastricht met 

kunneo mak2o Ze ~aden op hel laalsl dan ook vaker buiten. dan in de stad op Oe ·sioen 

pekskes' gaan naar bel Gallo·Romeins Museum in Tongeren 

DE 'RDESKAMER VAAN M!SlRfEtH' KRIJ61 ANnEllf El&EHAAIS 

Op 1a Nmmber gaal café Oen Ou!en YogelsWys aan hel Vrijthof. ook wel bekend als 'Ue 

Hoeskame1 vaan Meslreech' in andere handen mr Oer en Sandra Schilfeleers nemen afscheid 

van hun vaste klan!En en dragen de zaak over aan Henrlliochsrenbag en 1011 Hamaetkers 

EINDELIJK. IE BIHNKORI KOMT OeBijMKor(l ieeenjaargeleden nog 

verklaarde geen belangslelhng te hebben voor een loeatie 111 hel Mark\·Maas pru1e~l kom1 

gu toch naar Maastricht. Het huidige pind van V G 0 zal worden verbouwd ea zal door de 

beide warenhuizen worden gedeeld. Oe hoofdingang van de Bijenkorf komt aan de Maast· 

richter Brugs~aal An:hitecl !ijnbout een man die ils ex·~ijksbouwmeesrer een grote repu· 

talie geniet heeft de opdracht een nieuwe worgevel te ontwerpen. K11 denk1 aan een glazen 

pui. die ·s avonds verlicht 1al zijn Het hele plan. dat ao mil1oen gulden kost zal in maart 1003 

gereed zi1n De Br1enkorf verwacht per week 50 000 bezoekers. 0 

inrhll 11nMcil 1111·1111 l ll 
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W 1 E Y 0lG1 M 0 UB EN 0 P' Nadat Karl OitUich door de vertrouwenscommissie 

unaniem is voorgedragen als opvolger van Burgemeester Houben. blijkt dat de comm~sie 

met op de hoogte was van het fe~ dat Oittrich in 1993. als bestuurder van de Universiteit 

Maastricht. bouW11pdrachten heeft gegeven aan een bedrijf waarvan hij adviseur was. Deze 

inforlllatie wordt door twee leden van de commissie naar de plaatselijke pers gelekt. Daar· 

mee komt opnieuw vertrouwelijke informatie naar buiten. Reeds eerder was bekend geW11r· 

den dat de colllmissie een Pvt!A·kandidaat war het burgemeesterschap op het oog had De 

voordracht van Oittrich leidt tot een groot aantal ingezonden brieven in Dagblad de Limburger. 

Veel lezers trekken zijD integriteit niet in twi~e l en verwijten het CIA dat deze partij Olll poli· 

tieke redenen een discussie over bepaalde affaires op gang heeft gebracht. Anderen zijn van 

mening dat Oittrichs verleden helll voor de burgemeesterspost diskwalificeert Uit een 

enquête blijkt dat 45% van de plaatselijke bevolking geen bezwaar tegen zrjn benoeming 

zou hebben. 35% heeft geen mening en 10% is tegen. 

'U M PING ' ES l [ Het Jumping lndöiJr MaastnclifOll4blijft zeer populau en trekt ook 

dit jaar weer een groot aantal lielliebbers van dit hippische gebeuren: zo·n 41.000. In tegen· 

stelling tot de afgelopen jaren is de bezetting van de springende deelnemers enigszins teleur· 

stellend. want van de tien beste ruiters uit het wereldklasselllent zijn er slechts twee aanwe· 

zig. De 6iölf,!n1s van Maastric.bl 'Wordt geW11nnen door de Amerikaanse amazone leslie 

Howard. met Emile Hendrix op de tweede plaats. De laatste vijf jaar is deze prijs vier keer 

door een vrouw ia de wacht gesleept. 

I' V Y •· • · • 1 f ~ 1 P Op 3 december publiceert Dagblad de Limburger de resultaten van 

een enquête waann aan Maastrichtenaren vragen zi1n voo~elegd betreffende financiele steun 

aan MW liefst 80% antwoordt ·nee· op de vraag : Tuu U zett een financiële bijdrage willen 

leveren voor de redding van MW?' Ook is 47% tegen een financiële bijdrage van de gemeente 

aan de noodlijdende club. Plaatselijke poht1c1 spreken van een zeer magere uitslag voor MYV. 

Ker~m11 op hl Yn1Jhlf 

111rlotl OIO!lntM 1111-1111 1 JS 



MUSlilCBI 11111 Ti~ellS de nacbt r.in de En wiann b!t n11u111 be13al 

Mdel nl W9tde1 ge~ 111 MaasUd.t l'llOI de mulsl! lier wmldwlj4 ~ 

ttttm Ie ssa• WIM• tttt*r IUds m!StrQ dllf li1lt 11 ~11111 

dml$t l..,est lrl!I YIOl'll je eigelst lledla llill!ll mr ml M..,ag elllfris hl 

leo dit dt l1Alen niet staan 11 ~el!I Dili hln dleftlre p•l14 !loer de Eurt ie vtlYIAgt3 

n t a 1 1 f nN! 8 De Mmlrichtse ver 

kennersband tiehaalle l1Jdens hel Wereld Munek Concours m Kerk111de een gouden 111eda1lle 

bij de showwelsln1den Op 1 dece111ber knjgt de band van de gemeenle een (verlalel hulle 

bjdens een entvangst IP hel Slldh1is 

IN Il 11 H N 1 IN l 1 e, & •ecem~.ÀI Ur1fm<es1!r loskeu 111 bas an 

llWllS12r Ntllltllks m vet1c!er bet mwe pla aaa 'IUllf dt emlertm!l!SJ n1 •Al lel 

p1aq womet in m tunnel 1Usse11de5ms:e!t e1 há Ellrt,aplei1, wa•~•or hel •ollflllRdt 

veiteer nrel 111eer deu slophcll1!n zal W11rde1 !!hlad111L Ie !lesten winden geschat op ni1111 

n 789 miljoen Dm de tunnel Ie kunnen aanlegge1zaleen111deh1kc snelweg moelen Wllrden 

geb1uwd Dal belekenl dal 348 langs de lraverse staande wonmgen moelen worden afgebro· 

ken De gemeente is bererd de bu11en tegen een marklcollforme pn1s Ie kopen Ie 1ulle1 lal!r 

wm worden herbouwil Vef'ltacbt Wllrdt dal 11ea 1• 2Ui5 mei ~et plan kan •eg1anen 

T~dens na fe11~b1k eru 

'1jl 11 liet sbfü1s w11 lll ~will•1ers •wd< 8117 iecelàer liet laar m 4t l'Tif#1llrtm 
a'geslru• hrge1111esltr "°''" lltefl Ziet persoeal~k 1~e1el w1r Ie WllMllf va1 llc1· 

denl nie•we v111w lbgm De vniw1lllgmP111t111t dit ~11 mr de IDlll•rt1tereft1a1111 Allïs 

en o;ar de mtr!log o·n ff1e1el De 1ndiv1duelt p1111en mrden loegehad m ~ Serea" en 

Annie to1st1ens le k111gen een door Jos ffermans ontworpen penning in bro1s 

Vin 1 december tal en mei 6 janlliln kan men op ~et Vnf!liof weer schaal 

set In hel kader va• Wmlerlarul Maasttichf. ee1 evenemerJ dal voor •e derde keer ~aa!S 

~l mt ten 9riu ~atsllm ai11!5eleg,( er Wöt ee1 revmrad Hl l( rntll! lloge 

lamlMll " !!I k!f'l1llll Wllt2flarl' tm. ma a.el rrm:der RI •illll ttmkers Il IS 

eet ne U llp-1111allJIS m lbas1ndi. 

ll J ~···· .Wdl 11111111 



WILCO GUNT ZICHZELF IETS NIEUWS Wilco de Jon]fdirecteur van de 

Maastrichtse VVV. die vier jaar lang met succes geprobeen! heeft om de stad in de toerisb· 

sche vaart der volkeren omhoog te stuwen. kondigt aan dat hij per 1maart1D01 zal vertrek· 

ken. Hij wil. samen met zijn echtgenote. een pr·adviesbureau beginnen. Toen De Jong met zijn 

baan begon. was zijn voornaamste doelstelling de toename van het verb li~sloensme Daar is 

hij ruimschoots in geslaagd: hel nam mei 60% toe en steeg zelfs bimn het landelijk 

gemiddelde. Maastricht dat gunt blijkbaar iedereen zichzelf! 

T 9C R NEE" E 1 N E VAAN US 1 Op 10 december wordt bekend dat Xai111Hnch de 

eer aan zichzelf houdt en besloten heeh om zich terug te trekken als kandidaat mr het bur· 

gemeesterschap van Maastricht In een brief aan minister De Vries van Binnenlandse laken 

verklaart Oittrich dat hij zich. sinds het bekend worden van de mn!racht. vogelvrij heeh 

gevoeld. Hij is bijzonder gegriefd door de wijze waarop bepaalde gebeurtenissen m zi1n car· 

nère door de pers lijn aangepakt. Vooralsnog is het niet duidelijk wat er nu moel gebeuren. 

Door de vertrouwenscommissie is het CDA klimerlid Gecd leers'ip de tweede plaats gezel. 

Minister Oe Ynes kondigt aan dat het kabinet op korte termijn een beslissing zal nemen. lotus· 

sen heeh fh1hPJrou~en Jh het tijdschrift Bi1nenlands Bestuur een artikel gewijd aan de pro· 

cedure waarmee men in Maastricht de benoeming van lijn opvolger heeft aangepakt. Houben 

heeh vooral kritiek op het feit dat er zoveel tijd ligt tussen de voon!racht en de benoeming 

Op 11 december bepleiten vi~ partijen in de Maastrichtse gemeenteraad bij minister De Vries 

de mogelijkheid om met een nieuwe klindidaat te komen. nu 01t1rich zich heeft teruggetrok· 

ken. Drie partijen lijn van mening dat de tweede kandidaat. 6erd leers. moet worden 

benoemd. De wet op de buf!iemeestersbenoeming voorziet niet in de mogelijkheid om een 

nieuwe klindidaat voor te stellen. Op 14 december kiest de minister dan ook voor leers. leers 

is geboren in Kerkrade en was sinds 1990 Tweede Kamer·lid voor het CDA. Hij studeerde pla· 

nologie aan de Univers1te1t van Ni1megen leers zal op 1 februari zijn ambt aanvaarden. 

"N[ ·uuH ··AAii "EPP - 1· N--T ·c· 06 1 Ti1denseenoplOdecemberin 

Fesb·V1llage gehouden benefietavond voor~VV\vordt door individuele Maastrichtenaren en 

door sponsors een bedrag van Il 111.DOO b11eengebrachl. Van presentatnce Seppie Krah krij· 

gen alle milde gevers een kus. maar voor MVV zet een dergelijk bedrag niet wel zoden aan 

de dijk De financiële situatie is lO emsbg dal de KNVB de licentie van de club wil intrekken. 

Daartegen gaat MVV in beroep. Volgens een geheim accountantsrapport moet ernstig getwij· 

feld worden aan de imrlevingskansen van de club. Op korte termijn lijn enkele miljoenen 

nodig. Dagblad de Limburger publiceert op 11 december een wrnietigend arukel over het 

financi!le beleid. Daaruit blijkt dat. in tegenstelling lot wat bij andere clubs gebruikelijk is. 

MVV de salariskosten gelijkelijk verdeelt over spelers en andere personeelsleden. Volgens 

de krant zit bij MVV het kapitaal op kantoor m plaats van op het speelVl!ld te staan. 

V N KEN S l A G KAAL S l A G' Op 10 december deelt de gemeente aan de bewoners 

van Vinkenslaq,mee dat een grootschalig plan voor de sanering van het terrein is opgesteld. 

Veertig gezinnen zullen naar andere plaatsen in de stad moeten wrhuizen Sloopbedrijven 

gaan naar het bedrijventerrein Eysden·Maastrichl. De sanering zal in drie tasen wrtopen en 

zal waarschijnlijk vier jaar in beslag nemen. Bij de bewonerscomm~sie valt het plan niet in 

goede aarde 

DE CL R B VAAN fl UP' Voordat hij op lfebruari 1001 afscheid neemllet burge· 

meester Houben zich nog één keer in om MVV van de ondergang te redden. Het college van 

86W is bereid om de club een subsidie te geven van twee miljoen gulden !mits sponsoren 

ook over de brug komen) en daarnaast ook nog eens garant te staan voor een lening van drie 

m1l1oen Het plan komt voor de leden van de gemeenteraad als een grote wrrassing. Niel 

iedereen is er blij mee. Op 14 december moet MVV met een miljoen gulden aan sponsortoe· 

zeggmgen komen. Op 1000 gulden na lukt dal De gemeenteraad besluit op 18 december mei 

16 tegen 11 stemmen om MVV te blijven steunen. Niemand had een andere uitslag verwacht. 

MVV veur iewig. nietwaar? Er zit ovengens nog een addertje onder het gras. want het is nog 

niet duidelijk of de rn·regels de gemeentelijke steun wel toestaan. Zo niet dan zal het geld 

moeten worden teruggestort. 

·oE·n• , ••. 11· 'l •.•.. N"Q ··c T EIC 
Mensen hebben mr 

uiteenlopende redenen om naar Maastricht1e komen. In het 'Continue Vacantie Onderzoek 

1000· worden negeD categorieën onderscheiden en in niet mmder dan zes daa1VOn staat 

Maastncht bi1 de eerste Vijf sleden van ons land. Men komt vooral hierheen vanwege de ter· 

ras1es. maar de stad scoort ook hoog in de categorieën ·winkelen". ·ewnementen'. ·urtgaan· 

en !enigszins wrrassend misschien! ·museumbezoek' 

p11ktl am~11M 1111-1111 t l1 
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S11:eeaw 11 Maast.neb! 

81 1 l D N D 1R W VD N PR D JE C 1 Wonmgst!cht!ng Stnl Seratius ruimt in haar beleid een 

prominente plaals 1n vuor hel b1J11V1?steo wn b11zondere doelgroepen. De RIBW le~nt deze maand 

de huurovereenkomst mei Semtius voor een verboum pand aan de Oosleiweg in Heugem De 

RIBW helpt daannee Wl!e! een it<ntal volwassenen met eeo psycbia1riscbe zorgbelioelle aan een 

zo zelf;1andig mogelijk bestaan 1n de maatschappij Tevens bereidt Sim Semhus de verbouwing 

voor van een pand aan de Oude Maasslraal in Reugem ten behoeve van cliënten van Maasveld. 

Il K Il Y AN & El R 11 Va11<1f 14 december kan iedere Nederlander die ouder is dan 

m raar grabs een eurnlat allialen. De eerste 1Jen eurokils worden door Gem! 7a1m. de 

Minister van f1nanci!11. persoonlijk m hel proviociehu1s uitgereikt Dat gebeurt in de zaal waar 

zo'n tien jaar geleden werd besloten de furo in Ie voeren. fr onlstaal vnJ snel een levend~e 

handel m eumkrts. Op hel mtemel wordt er dertig gulden voor geboden. Vanaf 17 dmmber 

worden in hel hele land winkels met euro's bevoorraad. In limburg riJn e1 dat zo'n 4500 pe1 

dag Alle geldliansporlen worden door de politie begeleid 



MA A SIR 1 C H T N 1 E T N A A R D E AR E N A Ondanks het enthousiaste onthaal dat 

Willem·Aleiander en Maiinr.1 ten deel viel tijdens hun bezoek aan Maastricht. besluit de 

gemeente om geen geld u~ te trekken om stadgenoten in de gelegenheid te stellen op 1 febru· 

an in de Amsterdamse Arena het feest bij te wonen dat daar. op de vooravond van hun huwelijk. 

door het Nationaal Oranje Comité wordt georganiseerd. Maar ja. dat geld is hard nodig voor MVV. 

M 0 NS l ER ZE 6 E Het is alsof MW lijn dankbaarheid wil tonen voor de bereidheid van 

gemeente. sponsoren en supporters om de club niet in de steek te laten : op 11 december 

wordt met liefst 7·0 gewonnen van Top·Oss. Oe Ossenaren staan weliswaar helemaal onder· 

aan. maar een historische overwinning blijft het. 

THANS BONST H El & R OF GES C H BI Ter gelegenheid van haar 15·jarig bestaan 

publiceert de Stichting Historische Reeks MaastrichClhans bonst ~et grut gesch11t". een 

boek waarin het beleg van de stad wordt beschreven in 1748 tijdens de Oostenrijkse 

Successie·oorlog. Het werd samengesteld door LDaenen. R. Kraus en 1. tfotefllij~S. 

MES Tl IE t H 1 N THE E Dl O ·PICTURE In Maastricht. per slot van rekening foro· 

stad par excellence. wordt de invoering van de Euro •P 31 december extra feesteli1k gevierd. 

Op de Markt is een door Ben Scott ontworpen 'Euroboom· geconstrueerd. die 18 meter hoog 

is en waarin twaaH aluminium balken zijn aangebracht met een totale lengte van twee kilo· 

meter. De boom dient voor een groots opgezet lichtspel. fijdens de euninachl komen uit de 

twaaH reuzenbloemen van de boom acrobaten te voorschijn. In het Theater aan het Vrijthof 

vindt een besloten show plaats. Beide evenementen worden lrve door Nedertandse en bui· 

tenlandse tv·stations uitgezonden. hetgeen de stad zeer belangrijke publiciteit oplevert. In 

Nedertand wordt de uitzending door 1.380.000 mensen bekeken. Minister van financiën. 

6wit Zallll. en de directeur van de Nedertandse 8ankJlout Wellrngni1n voor het evenement 

naar Maastricht gekomen Zalm. die nooit eerder heeft gepind. slaagt er om half een 's 

nachts in om 75 euro bij de SNS·bank uit de muur te halen. Op de Markt hangt in grote letters 

de tekst Maastricht. the Art of Fine living. 

N 1EUWB0 UW HE U 6 E MER Y El 0 Eind 1001 konden de eerste 14 eigenaren van de 

nieuwbouw eengezins koopwoningen aan de i;erboltestraat in het !j?ugemervel' hun 

Wllning betrekken. Daarmee werd de eerste fase van de herstructurering van het Heugemer· 

veld afgerond. Met de slogan ·oe toekomst telt voor Heugemerveld" was die herstructurering 

van start gegaan. 6root onderhoud. sloop en nieuwbouw. dat waren de opgaven waarvoor 

Wonrngslrchlrn.g Sin! Servatîûs ea de beWllners zich tezamen gesteld zagen. 0 

) 

ja•lott 1aulritW 11"'1111 1 ll 









Op l f<!Duan probee~ iedereen zo snel mogelijk in het beiil te komen van 

de nieuwe Euro In hel hele land word! dne miljoen keer gepind. &Ier het algemeen zijn er zeer 

we1mg problemen rllfl de nieuwe munt Voo1lop1g bUjfl hel moge~tk om ook in guldens Ie beia· 

leo. maar wie dat doet kri1gl vaak ook guldens terug Veel winkels zijn niet be1eid om als 

w1sselka1!1oor I! fungeren Het regent overigens klachten rmr allerlei pntsve1hogmgen die de 

1nwenng van de Euro met i1ch mee brengt 

··q 1 U "6 M~ 1 ··w1• Hel Sladsbestuur geeft op 11anuari lijn 

1aa1ûjkse 01euw1aaisrecepbe in bet Sladhu1s Voor de Maastnchtenaren 1s het de laatste 

gelegenheid om Burgemeester l'Mip HHben 'e mleg nuijaor' Ie wensen 

,... 1 ~ r · Maastricht beeft weer eens een wereldkampioen Ti1dens de 

weield!lamp1oenschappelllinedm1sg m Veldhoven behaalt de 56·1arige MaJinel StavellS uit 

bet Wrttenvrouweveld de lltel. Verleden 1aar werd ZIJ ook al furopm kampioen ceuntrydans 

• " 6fuen links wil een emde maken aan de lange files van aulli's die 

een plaatsie zoeken 10 de parkeergarage onder bel Vnj1bol De garage moet ve1dwi1nen. Dat 

er een laoglopenhontract bestaal met de eljllo1tantvindt de par1Jj geen bezwaar Ze schnift 

een pnjsvraag uit en nodigt creatieve Maastnchtenaien uit met plannen te komen voor een 

meuwe bestemmmg. In bet centrum van de stad zorgt de garage 1ede1 raar voor een omzet 

van zeventig m1l1oen gulden Dal bel plan van 6roen links b11 ondernemers niet m goede 

aarde vall behoeft gm betoog 

'Nr11111r.S1".,.f 
Op 61anuan ove~11d1 Math van tr1f, die 1n 196S pnns Car-

naval was Er viel dat 1aar zoveel sneeuw dat de carnavalsoptocht moest worden afgelasl 

Aan de sneeuw dankte Van l1ff 1110 h11naam A 
• • • ' " 

1 M Aan de Willem Alexanderweg, teg"BI de ~lli 
mnchtmg O~rmaze. ZIJD door de W1111f1!1COl]!Qrabt S1111Semt1as r rn1m 13 m1fjoen eu10 

v1e1 woningen gekl!cht Ze ~1n bestamd voor leden van familie K ie nu Ol)JI in de f!ectro· 

buurt woo!1l maar daar. na de sloop van de buur~ met meer mag terugkeren Het hoofd van de 

p•flttl •a1lmll lllfltll 1 1) 



t.im1he wrldaart mei van plan Ie 1~n 11cli Ie laten wrnannen Hij beeh. volgens eigen zeggen. 

heel wat iaren in IV'i!r111a1e •eoliebraclll. •us dal deel vaa de Slad kant llJj mi goed Oe lleW1 

ners Yll il! Wiiie• Almilderwet tl •e IMlll1m4 ~- lJf allesll!haf'lv mgeno111211111 de 

plaanell Ya11511 ~.n H de ge11ie!l:l Vafp de adw~1 m de fl:;Jle K nl bi ale 

~!Hl 11·1 va111 iopH de bde kll 1111 geM!ge1 wa~ea Ie """'1u 

Op TI 1anu1n kn1g1 l'b!hji Hone1. de 

scheidende burgemeester vaa Mm~icht. de Or laas pennmg ~e ondmche1dmg wordt hem 

mlgere1kt door de Voo1111ter van hP.t r.ollege van Bestuur van de Un1vmrte1t Maastnchl Or 

Karl 0111nch. op g1ond van 111n grote venf1enS1en voor de Uit 

1 1 H 5 lu1mdea Maas1ricllleoareo hebhe' llth °' 1W1dagm1ddag 13 

paGl1 op n M.arlt l't!lal!e!• • ~ I! ," ru de imallalif va• de 111m Pots Cal 

IMI lal Wlj\1 ki lttu ' !IJl (1 Plf 111g r1 wmaclibg • A11~ I• lleeft • H 

geschiedenis van de Mestreechler Vastelaovcnd zeer illustere worgangm Bèr 1 !Bèr ietra. 

1!461 en Sèr Il 18er Essers. ISMJ Eggen 1s een pur sang car1avalSV1enfer h11 liep 32 jaar m 

de 1plllcM rm. verlded als Slllfrkws 

Glscllaoa kil eE1 van de tr13t lleztdlle ~m11eatea m 

de md IS. dreigt er oa dne 1111 tocb een e1Pde te komen aan Vfllèrland ne relabe tussen 

de orgammoren ee de gemeenw 1s vene van ideaal en d111s wor de 1nrtJabefoemers reden 

am ermee op Ie houden Het Stadhurs 1s onaangenaam verrast Ook de ondernemers aan het 

Vn1thol z11n geschokt Wethouder John Aarls vindt tapamblenaa1 lm Schoenmaeckers 

bereid om Ie bemiddelen 

y lp maa•dag 14 pollln aeemt de MöstretcliàrSlaaf'iifsthe d 

m ~ ere·presllfeil;ftdf liilMit 111f wd 111 ml1d n11ellll e1 mat ~el baf ki! lid 



lorg1mn~t1111~11 ",,1"1111w1gf 
1 , llr1111 A11u 

dende burgemees1tr H11 heeh het mdhuiscanDnn IO geprogramrmnl dal het elk uur 'loed 

n11 de rme over de stad laat khnke1 Elk hatt UUJ speelt ltet carillon '60111morge borge 

inis!e{ 111 'Ie Kaptt11 m• Ktptn!clt' lp m1'4g Il )alTDan lilligt lnbeo lil niu l!l !Jlll 

9e11l. ' ' ht krdes m llet mfüis 111 mgbtde Yll 11 Maastnc\:se bm Als bet 

Mustnclits 111!!3l d ldinkl lllpn iederm •e Sfimll!i eMr áe 11gmm'k 

5 Ook de studenten van de Univtisrte1t Maastncht doen m caraa 

val Kun veremgm9, Oe 11e1ehers. ~estaal elf raar en voor het eerst rn hun gesch1eden1s 

hebben 1e, 1n Rég1s W11naads. een prins die geboren en gelogen 1s rn Maaslnchl 

HllTllNSI l '' NIEi Il llN Ter 

ge'egeahi• va1 lll1h•• afscb!1d wnidt 111 de stadshal VIA ht Ceatre Cf1111 que de tea 

tltlstelklg Ma ealll•' ~Il lot •esttiikl de '<rnule tm lHl. áe pru dal lou"1 

deze sud hs~e Er 11 m speciale vtlnll111geni:ht ~et l'Oum~n die WJ ~i'tns 1111 

ambtsperiode cadeau heelt gekregen Vanwege 1rjn venliensten voor de Dui1s·Nedenandse 

belr?ldangeu knJgl Houbu eea •oge Ou1~e 1ndersche1d1ng Op lS 1man ontvangt h11 wt 

llandenas de l!tatse 111~11 ~ llicdesvenl enstla'm Ers!er Klasse Ie~ mill~ei presn

!llUS IS de lllliersdiellflDt dte q vu de~ linJgt. 4te H8 ere·besete~er ml<i!s 

1 • • Il VI 1 Op 16 tmlll viDdt de feestetgke eerste slm· 

leggmg plaats van de BiëreScbOofHeugemervtld. Oat wo1d1 een muMduncltOneel gebouw 

dal onderdak gaat breden aan bas1sschaol De roert. kinderopvang van MIK. een peuterspeel· 

ml. het Buurt lnfonnat1e Centrum lBICI m l11Jekt en hl ve1enigrngsteveo van ffeugemer· 

l'l!ld Kei gebouw zal beheerd worden door Woningstrchtrng 5inl ServatiGs 



~IHflfSI • r M t 1 l'tr 1 maar! kn1gt Cenlra Céram1que eeJ1 

nieuwe dlretlew o, die da!um ~rdt mten111·dmteur Dineke hls opge'IOlg4 !Ic~ Bame 

Siuls. Smea!S. gem• Mals11d!eaa11 was "ita Vl!I par bilt '11tdew m de ftiys 

~ W11 lllflalls0et111 Tftlrt 

t ( s l 

Nede1landse Gemeeoten aia MW 136 m1l1m euro Dat belekeAt dat de KNVB de club toe· 

stemming zal verlenen 011 de hu1d1ge compet111e uit te spelen Oe gemeente blijft voor deze 

leniog garant staan. Intussen blijft de club pmr presteren. 

lS ' Il fl E 1 E 1 H N 1 S In boekhandel De lnilu111 wvnlt •P 16 pnuan onder de 

111fl Of &fems m Eslber. eeo blDeal!IJll! gepresi.tee~ ·~ bet wtrt m de Millsmclilsl! 

sdlnp!f Km Sii'lêl s.aw~. geM1?1111 ll34 • lee bag. lteeft OOllf bcm• ap lip! 

aam sti:it Ie flÉllS m Esth!! is ees 1qm va liet llhirbiilit Ciiïa IWil). 



fQ"O ftfK Ter gelegenheid van het 25·jang bestaan van de UnM!rs1teit Maasu1ch1 

verschijnt !enigszins verlaall het fotoboek Jdeafi!1cef!nd licht l lden1ifyutg l1glil Riiiid Keek 

maakte de foto's. terw1~ Ad'no llersaA en Kuillflu de teksten voor hun iekenmg namen 

AYI f"U Bij werkzaamheden aan de Mài!Shoulevanl komt een uit de middeleeuwen 

dateiend sruk van de Sint Servaasb111g,tevoorsch11n. Het bestaat urt delen van een p11ler en 

een brugboog en ligt aan de kant van de stad. vlakbij de kiosk Rel stuk dateer! wmschijn· 

lijk uit de penode 1180·1198 

r 
1 1 1 ~ Door de gemeente 1s 13 m1l1oen euro uitgetrokken voor de renovatie Wl\,Î u1s 

19 aan de Bosscherweg Dit bedrag 1s met alleen nodig VllDr hel herstel van de sluisdeuren. 

maar ook voor de muren waartussen de schepen worden geschut Via de sluis zal het moge· 

hjk worllen om vanaf de luid·Willemsvaarl het Bassin te bereiken 

N• ." . ...--......·) 1 }. " Als 1e wt Somalie komt en pas 

v11f ja111n Maastncht 'Mlonl moet je heel veel lalenl hebben om de nationale po!lleprijs voor 

kinderen lli winnen Dat deed de e~angeAyaJ:lobamed A~lk met bet gedicht ·nenken' Ze weet 

nog niet waar haar pn1s uit bestaal maar ze zou het liefst een verbliifswrgunnmg kn19en 

'1 ~ 1 D • t R W r ~ De Maastnchtse stadsbrouwen1 Be Ridder stopt met het maken vao 

pils en gaat zich conceotrereo op de productie van Sjleciaalb1eren. zoals Wieckse Wille en 

Vos. Dal betekent dal zo'n tachtig café's in Maastncbt een andere leverancier voor hun pils 

moeten gaan 1oeken 0 

Ji0.U1h1Uln1M 1111·11111 1 41 
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BOR6EMEfSIER LEERS H INS IAllEERD CllA'er6e111le.eisl501wn111topl 

februari in de gemeenteraad geïnstalleerd als borgemees1ervan Maasmcht. lem: "Mijn rol als 

bu'!lemeestBr stel 1k me wor als die van een buruervader" Maastncht is een uitdaging voor de 

bu'!lervade~ "Zowel ruimtelilk. als qllil bereikbaarheid. veiligheid en infrastruciuur is er nog 

veel te doen. Het moet een mtreklieliike stad rijn. maar ie moel wel herkenbaar blijven". 

Fll M H 511 V Al Ondanks het kroonprinselijke "televisie"·huwelijk op 01·01·01 zijn de 

filllllalen van llrmière goed gevuld met fans van het Maastrichtse filmfestival Jan Besselink. 

directeur v.in llrouère. heeft het festijn bewust klein gehouden. Toch draaien er w'n 31 rnl· 

prenten Volgend raar IS de programma·ambrtie grnter en weer eeo jaar later zal lum1êre de 

beschikking hebben over maar liefs! zes zalen: meer film in Maastricht dus! Onder de titel 

'Explodmg wmia· worden m bet kunstcentrum Manes korte fillllS en videoclips vertoond. 

lor /1111 at1i• 

&.~ 
CAB N AV 'f S 6f01U1 S One dolle dagen 11jn het weer_ 10. 11 en r1 februan. de groeten 

optoclt de mte herremeniekes en een nieuwe burgemeester die vrijwel meteen na rijn eeme 

optreden de scepter moet doo'lleven aan pnns Camaval Berlfggenl 111 Burgemees!Br leelS kan 

onherkenbaar verkleed de Maastnchtenaien eens echt leren kennen 1ijdens de 11-0nte Storrem 

B IA N 8 H Il I& C A 11-NÀ VA l V 1 EREN (en steekproef door de brandweer bij 

drverne MaastncMse cafês was positief· het Volendam·l/2uma rond de.b11inlM:1hghe1d bli1kt 

voldoende verbetering in de brandveiligheid in dt horeca te hebben opgeleverd. Oe 

Maasuichtenaar kan gerust lijn op een brandveilig carnaval in 11jn stam1:<1fé. 

MA AST R 1 C Il 10111S110 U f Precies een decennium na hel Verdrag van Maas· 

trichl I0'/-01·911 staal de stad toenstrsch bekeken uitstekend op de kaart Is dat te danken 

aan het Verdrag' Het is een feit dat Maastricht in het buitenland als derde toeristenstad van , 
Nederland wordt gepromoot na Amsteida~ en Den Haag. ~ 



Ot wrb1twia1 nn Vil 

/tb ' 
6R001 OH 0 r R H B U 0 Rood carnaval is het g=:~gevoerd dooi 

Wllllmgst1chbng Sml Seriatiut. dat van start ging eind mo van de woningen aan de Prof 

Kemstraat Prof Mullerstraal es de Prof Pasmansstraal Oe woningen worden voowen van 

inbraakwerende en andere preventieve maatregelen. waarmee Sint Servabus wil bereiken 

dat voor deze woningen het certificaat "veilige woning" wordt afgegeven door de politie 

Sl ER i ENS l A 6 Op 7 feb111ari werdt een !ongewilde) sterrenslag geleverd m de Be mar· 

d11Ssbaat na de uitreiking van de prest1gieuie loltche m ecre wordt duidelijk dat llipkok 

îQJne Rermsen één van zi1n beide sterren heeft verloren. terv.ijl zes deuren verderop m 

dezettde straat m Bar1 Aossems. chefkok van het mtauranl loufHa1l lcl2al onverwacht 

de eeiste felbegeenle M1chelinster 1s toegekend Tout à fait dmit pas sind 1999. 

GEEN GE D S SE l 1P0 P 6eusseltpop is dood. zo kondigen de organ~atoren in februarr 

het afscheid van bet seder1 1984 in het lweede weekend van juli georganiseerde popfestival 

aan Bet festival kwam ooit voor1 uit de amaleurmoziekdagen van het jeugdwerl\ Oostermm 

Moeizame subsid1!1ing en alnemende belangstelling voor live·muziek zijn mede oonaken 

voo1 de teloorgang van het popevenemenL 

n M 8ES118EER1 KW 1 K EN C 1 BiJ baar lopend onderzoek naar de luchtkwaliteit 

in de stad besteedt de UM l!Xlra aaodacht aan de kwiku1tstool door de afvalverbrander Vlln 

[NCI Het bedn1f beschouwt de uitkomsten van de studie door OM als een second opinion. 

lNCI lijkt binnen de normen voor de vergunning voor afvalverh1anding Ie blijveo 

Slfl IE NM U N 8 M.EIU Op vrijdag 8 februari wonll door oud Eu1o·commissaris Kans 

vao den 8rnek hel monument Slais of Europe van de Italiaanse Maura 81ava onthuld als per· 

manente hennnenng aan het VeiWq van Maastncht119911. Het monument bestaat uit zo'n 3~ 

lichtgewicht aluminiu111sternm op aluminiumpalen van verschillende hoogte. cirl\elvonnig 

geplaatst op de rotonde voor het 8onnefantenmuseum Oe sternm bewegen 1n de wind. De 

p•lltl 1u11ncll ZllHll1 1 Il 



palen z11n versierd met kleurige handgeschreven graffitlrnhl!Jle teksten over Europa Emge 

reatbes in de pers is het m speelse gadget' is het een hysterische veriaafl1a!)Staart ol 1s 

het een kermisattractie. een windvaaot1e waarmee ook het Maastnchlse Verdrag lot een 

luchilg n1emendalleqe wordt gemaakt een wegwe1pmonumen1' 

· ' r m ç De herbestrabng van de stad en de onda11unnel1119 van de 

Maasbouleva1d leiden lot zorgen over de omzetb11 veel ondememm io de binnenstad Ket 

VendexlKSS·concem is aan een grootscheepse verbouwing van h~I Vê11·complex begonnen 

voor de vestiging van een iqenkorlülraal fwaalf ondernemers m de winkelstralen 1ond hel 

warenhuis beklagen zich bij de rechlllank over de onrechtmatige hinder en overlast Los· en 

laadverkeer en bouwverkeer h11ren bun omzet m gevaar te brengen 

0 • S ! ! N 81 1 Voor enkele pro1ecten m Maaslnchl Noard 1s dooi deEu11· 

pese Unie dne m1l1oen euro subsidie toegekend. projecten die bijdragen aan de doelslelhng 

11 1 1"'1t11 aa111rxw 1111-1111 

van hel Grote Sledcn6e!êidi een leefbare en gezonde samenleving Hel gaat onder meer om 

de aanleg van een ruime ondergrondse fietsenstalling onde1 hel Stabons~rem. ~I wale1· 

dicht maken van het bovendek van de kelders langs hel Bassin. een opknapbeurt van de 

kadernu1en en de sluis rn de luHl·Wlllemsvaart, 

1 1 Het To141eisepler•1s hel gevaart11kste plein m Limburg: Sll.000 auto's passeren er 

elke dag De gemeente laat de mogel~kil111d vaa ondertunneling ondmoekeA vanaf de Pmis 

Bissclwpsmgel naar de Jcngerseweg. 

IS ~ V' Wie vanaf 16 lebruan een dneslnppenkaart 

koopL mag voortaan mei het toegewegde 1raveleeike' op de dag van aankoop onbeperkt 

mzen m de stad De gemeente wil mei deze succesvolle actie hel gebruik van ~el openbaai. 

vervoer sllmuleran om hel verkeer Ie ontlasten. 



f1û1l1ssea 

• N G 1 ~ A M r 1 H 6 · S U Over de grens winkelen in lulk. Aken en Maas· 

!richt 1s door de komst van de ëilli t.1ntrekkeli1ker gewordet Maas!ritllt is mei AKen de 

goedl!Dopsle stad en levens de mees! aangename stad Vllor een "gezellig winkeldagie urt". 

llVengens blijkt de stad op Oen Bosch en Haarlem na ook de populaime wmke!Släd van ons 

land. als nu bereikbaarheid en par1lee1Worz1enmgen nog veibetenl wo1den. kan het niet 

meer stuk mei Maastncht·Wmkelstad. 

q 1 ' tN Il U 1 Q f Vf H Up 14 februan bereikt de grootste hoo9wa· 

tergoH van de Maas sinds de overstromingen van 1!93 en 1995 de stad. Bij Borgharen geeft 

he1 waterpeil de stand aan van 45.46 metet boven NAl' 

r 1 r ~ 1 sf Kei lijkt erop dat kmlenaai Preke Oassen 1751 nu echt voor hel laatst 

1110 camavalstekenmgen gemaakt heeft op de wanden van hel cafê De Pieter zal er volgend 

iaar een expositie van al zijn carnavaleske tekeningen volgen' 

1 f 1 G ; A U H D f R WA 1 E 1 De benedeaml van bet prestigieuze restaurant Beluga 1n 

de witte villa van Jo !Àenen laags de Wycker Maasoever is tijdens bel hoge watertij onder· 

gelopen. ten coBslructiefoul moel de oorzaak zijn geweest van deze schadepost van circa 

9000 euro voor eigenaar "ans van'Woldef Meer meuwbouw rond Ple1B 1991 had last van hel 

hoge water. zoals la fortezza. Cortile en Jardin. appartementencomplexen. waarvaa de laag 

gelegen parkings onder water liepen 
• 

, [,(:,:,~, 
l ga JA Al n 01 ~ 11 MUS 11 f C l Op 16 februari 1s hel precies een eeuw 

geleden dal thuis bij ~pelm Saure•in de Hoogbrugstraal de voorloper van de WoomgsUch 

liag Siflt Servatrus 'Spaaitiouw>meelll§1og Sial Servalius' ln hel lem werd geroepen mei een 

tweeledig doel sparen en bouwen. Soaren werd de eerste voorzitter In 1904 wenlen de eerste 

woningen opgelevenl. ~ar exploitatie van de woningen was moerl11k omdal waterleiding en 

nolering eerst neg ontbraken Een 1aa1 latei werd áe vereniging toegelaten als woningbouw· 

vereniging volgens de Woningwel van 1901 Op 16februan1001 ging hel eeuwfeest van Sint 



) 
..._ 

1 ' 



Servatius van start met een herdenking in de Sinl Servmkerk. maar de woningstichling steil 

dit jaar nog meer profane feslivileilen onder meer voor de eigen huurders in hel vooruitzicht. 

HEN R 1 HERMANS TE B DEK 'ESIELD Leven en werk van dirigenl Benn KeQ 

mans worden uil de doeken gedaan in hel boek dal musicoloog ~ans van 01jlschreef over 

de tegendansche dingen! van het Maaslrichts S1edeli1k Orkesl. voorganger van het LSO. Her· 

mans 11883-19471 heef! in z'n eenqe het Limburgse professionele muziekleven op de kaar! 

gezel Het goed gedocumenteerde boek over deze markante figuur in de Maastrichtse 

muziekgeschiedenis werd op 16 februari gepresenteerd. 

ll MME l 1 S B 10 S Boze inwoners van limmel protesteren tegen de huisvesting van de 

als gewelddadig bekend sraande familie K. in hun wijk. Ofschoon Peer K. hoofd van de familie. 

heeft verldaard dal geen enkel Jid van zijn gezin daar een huis zou accepteren. heeft toch een 

dochler een huurcontract voor een van de belreffende woningen getekend. Woningstichling 

Sinl Servalius. de boze limmelnaren. de politie en het gemeenlebe~ur hebben uiteindelijk 

een aklioord geslolen rmr het beperken van mogelijke rmrlasl door de fa111~1e ~ 

V ES 11N6S1A0 'Profileer Maastrichl meer als vestingsrad' is de aanbeveling uil een lolaal· 

plan samengesteld door ANWB. hel Centrum wor Natuur en Milieu Educatie ICNMEJ en de 

Stichting Maastrichl Vesllngsrad De vestingwerken moeten ~rden opgewaanleenl door een 

'fronlenpark'. een samerrroeging van Fort Willem mei de Hoge en de lage Fronten. Een eerste 

aanzei is de worgenomen reslauralie van fort Silit Pieler. dat in 2003 driehonderd jaar bestaat. 

1U1 B El E 1UA1 NAM EJ Vanaf dit voorjaar zal men in hel Maastrichlse slraal· 

beeld steeds meer dubbele naamborden aantreffen. mei slraalnamen gesleld in het Neder· 

lands en hel Maastrichts. Dat is niets nieuws: een eeuw geleden waren de Maastrichtse 

straatnaamborden ook tweelalig. Naast de Nederlandse naam werd toentertijd altijd de 

franse straatnaam vermeld. Oe nieuwe bonlen zijn voorzien van reflectiekristallen en dus ---
beier leesbaar in het donker.~~ ~'3-(- > 

En"!""' 'Jf, 

VDORONl\YEIP MASTERPLAN BELV~O!RE Mediofebruari wordlhelvoor· 

onlwerp van m masterplan gepresenleerd mei betrekking tol het wm·weillpro1eë1 

Belvédère. De meest ingrijpende verandering zal zijn: de verplaatsing van de aanril tol de 

Noorderbrug noonlwaarts. Daardoor kunnen Hoge Fronten. lage fronten. Zuid·Willemsvaart 

en'! Bassin mei elkaar ver~ven worden lol één groengebied. 

f 1E1 SE H 0 HD ER 6 R B N 0 S De gemeente wil voor 2006 vier ondergrondse ffetseu· 

slalfin~tn f1!aliseren in de binnenslad. Minslens 1000 rijwielen moeten er gestald kunnen 

worden. Een ondergrondse fietsenslalling 1509 plaalsenl aan de Kesselskade word! hel eerst 

gerealiseerd Wellichl zal dat de automobilist ertoe bewegen de fiets Ie nemen. Onderzoek 

mes uit dal een fietser zich gemiddeld sneller van de Maasllichtse buitenwijken naar hel 

cenlrum verplaatst dan een aulomobilisl 

MEE 1 DAK l 0 ZE H Om onverklaarbare redenen is hel aanlal rfak· tinhuislóte} dat om 

hulp vraag! in Maaslrichl de eerste lwee maanden van 2002 gestegen. Een mogelijke oor· 

zaak is dat de sociale dienst slrenger is gebleken bij controles in die lwee maanden. zodal 

meer mensen mei financi!le problemen uil hun huis werden gezet. Er is vooral een loename 

van minderjarige asielzoekers Ie bemerken en jongeren die door leningen in financiële pro· 

blemen zijn geraakt. De rest van de Limburgse opvangcentra hebben rmrigens geen ertra 

drukle bemerkt. 

' ENC I STO P' TEKENT PROTEST AAN OeMaaslrichtse669heeftgereageerd 

op uitlatingen van hel acbecorailé 'EîiCLSJop' over de uilstool van kwik door ENC~ Oe 660 is 

van mening dat de opname door mensen van kwik. uilgesloteo door het cementbedri~. ver· 

waarloosbaar is. Hel comilé spreekt daarop haar wanlrouwen uil over de GH i1s serieus te 

nemen bewaker van de wlksgezondheid in Maaslrichl 0 
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f AM l 1 N G Yf 1 • 1 rf L S ~ 1 - li Oe parking onder hel Vn1tliof 1s doer 

de gemHRte deels 11sJ1ten 111da1 er op grole schaal spfi~e 1s 'llA scheuria 10 vloeren en 

pWoa•s t~emek na INI beft aangelnnd ria! de parking 1f diveB! plaatsea doer 

~111115 aa1911iá J.11wtke•15 r!e parblg -mr de kElfl algesl1le1 •• de ilttr Yll de 

eerSI! verdrepmf te b1n11 sMtet let iell1 laat" Yeti plaatm las 'llnwtll roem.r· 

1111ng m de betoabewapumo 

UllUflllN' ll!frfNIUM HSHIMAU Nazeveniaaronderhandelen 

hgt op? 111aarl een ;rchrlectonrsch plan voor de uitbreiding van het trelcentru111 Dostermaas 

vvor De 6S 1aa1 oude boom op bet 1errein wn hel buu11h11is ;an de Ed~onstraat b1t1f1 

gespaard Ue nu geplaade uitbre1dlfig 0111slu11 de bom Hel bestaande iuur1llu1s wordl 9ere 

llivtefll. de lllilidstt•ea 9evels bbtyto gebiadllaafil Ie meMl!aw wt~ 1n dezelfde sbtl 

'til!hlk~I. wefdl toll lft llelgelsftet 

Il 1 pitloll 01tl1ncll llll llll 

De S igoundctt<ron 

:n~ 

· · rn Set Monlmen Collega en het lnch1er College ·zo wordt begin 

111aart iekend- 113a 111 het 11euwe schoolJm onder ih mm 'ttlle§e Wesf eo Mdei één 

ilalc als 9ebtl<f maar 111laokeb1ke partners eederw~s 11ob1ede1 aet eea ze ~ed mo,e 

lij) "sent llllrlllllehj) ll"fllllll lel Mtl!eSstn CtDtp zal •11hli'/t verlilizll mr de 

11n;mmg. waar fü 1'111gel 1p1 e~w zal wcr•ea intentllt Yo-01 de verhrsaperaUe IDoel 

de gemeen!! za'a 11 aul1oen euro ungeven 01111 het keg11 m eea grootsc•eepse J1kabe

W1Sselrng van scholen rn Maas1ncbl 

IG ! 11NU11! 1 IN Oe Mestreec)iler Upirelle Yere1n1~ing brengl in een grootse 

kleam1ke enscm111g 1n onvervalsl Mestreechs lrn de ver1alrng van P1eke Dam~! Johann 

Strauss' Ier ligeunullaroa' zeven maden lang ep de ,ranken vaa he1 Theater aaa hel Yn11· 

Ml et uaditiegelnlsw n111 •et p1llltek aan hel erd va• elke warSl!llmg ket Mestreechs 

Votl:slttll m fm llterdmH 
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[ 1650-1680 1 
THE IVORY 

STOtKED Pl•Tc.OLS 
J , om Maastncrit 

-
1 :bp 's werelds meest presûgieuze kunsllieurs wsrdt drt jaar m zeldzame lekening 

vao Michelangelo aangebodea. de studie door Mrchelangelo gemaakt rond 15UU was een eye· 

catcller voor de vele beioekars van het MECC en moest minstens 13.1 miljoen e1110 opbrengen. 

~embrandts schrldenï 'Mrnerva' urt 1635 wsnlt aangeboden voor 45 m1l1oen euro door de 

New Yorkse bezitter Utto Naumann. de duurste Rembrandt ouit te koop ' 

11 1 l 11 A 1 M 'I US E 9 M ? Als het aan w~ermrzamelaar Il Visse~g1. knJgt de S1ad ei 

een museum bij Diverse coJlecboneurs van histoosclle wapens hebben bun voorkeur uiige· 

sproken voor de rnnclrtmg van een hrslooscll wapenmuseum rn de stad. Maastricht had rn hel 

verteden immers een belangrijke wapeniRduslrie. 81)Vem!ien hgt de stad cellli3al rn de Euregio 

Nu OOJI een gesth1kl gebouw vinden voor de SllC!iiioli Eliropees CA!lwreel llismnstb Arsenaal/ 

H SC h E • D VAN D E VVV Wrlca de Jong neemt "mei wat pi1n in het ha~· per 1 maa~ 

afscheid als duecteur van de V'IV MaaslJiclrt en wvrdl [lljdeh1kl opgevelgd door lob Ste\lllos. 

voorheea duecieur bij Brand 81e1hrollll'erir en bij libertel. 

HASlllC ISC 1'11 r" ~"11 Ket Spaans 6ouverne1m\ toont van 1 

maart tot ze apnl een prachtige collectie uil ivoor gesnedea pistolen U650·16Bil uit de 

wapencollect1e van d~11 Wassenaar Er ZIJD nog maar bonde~ van dil mrt 

sierpistolen bekead en de çJllectie ~se1 )evat er maar liel>1 45. Alleen io imnlleode 

eeuws Maastnchl kon men dil soort wapens uit èên stuk vervaanl1gan. 

f A rr L1 fl V Il P ~ A l9 E H Op vier maart presenteren Wonilljjstichbng Smt SeM· 

bus. Woonpunl eo de gemeente Maastricbt een BnP. een Buu11Dotwdd1el1ngSjilan. voor de wijk 

Mallierg 110der de naam MalÎrefiek Maltiel!I Voor de bewone~ is ei een if!Wmarkt op B en 9 

maan.1erw11I op? apnl een 111fur111atiewmke! wvrdt g111pel!d. Dok op sociaal ecooom1Stb en 

jurl11t liHhll lllHlll t Il 



lll8alschappel11k vlak wonlen m de komende 1aren atbes ondernomen b11voorbeeld ier 1~rlie1e· 

ring van de gezOJ1dheid van de bewvneis. verbogen van het opleidingsnmau. beslfi~ing van de 

wei1dooshe1d etc. Malbergial een b1111rt worden met veisch1ttende woon· en leefculturen en een 

goede mix tussea koop· en buu1WOningen. In de wijk worden maar liefst 880 wonmgen gesloopt 

maar er Wlln!en ~k 1056 meuwe woningen gebouwd. Uit gmolsoheepse stadsY1?mieuw1ngsp10· 

1!1:tfoop1 1111 2ms Malherg IS een w11k mei ~.uge war1doosh<id 118 3% van de beroepsbevolking 

12gen 9.1% m oveng Maaslricllll veel bewoners die van een INjSllndsuilkering moeten leven en 

\'!el liuideren mei leeljlmblemen. Ook het sportcomplex. be1aanlen1ehu1s en het Wlllkelcentrum 

worden gesliiopl en '11!rvangea. Zo koml er een 111ullifuncti011ele voo11ieningenslrllok: daartoe 

wonlt hel wmkelcentrum wrmeuwd en vergroot en krijgt het plein een centrale funcbe. Daaraan 

wonll eea wi1ktombinatregebeuw gebouwd met daarin twee scholen. een buurtmformatiecen

trum en kleuteropvang. overigens word! ·0111 onrust io oe W1Jk 12 vo111loomen· ee1s1 nieuwbouw 

opgel!'lenl voonlal de slopersbamer er m Ie pas zal lwmen Er W11rd1 een groot aantal koop· 

woningen gerealiseenl. terwiJI 534 Malbergse woningen bovendien grondig won!en gerenaveenl 

l !a W lfPJi UT 1Uelllfi1 Vanal 1955 varen de plenerliolen van rederi1 

St~hout op hel Maaswater. maar al in maart 1952 wero de rederi1 in Breda opgericht One 

1aar later vm de eerste 'omgebouwde' overvolle V111chtschurt tot plezier van de Maastnch· 

tenaren maf het stadscentrum naar Slavante. Oprichter Chnst van Strphout nam de dienst· 

regeling op Maas en aanliggenoe kanalen om van rederij Janihudi Na de vrachtschuit volg· 

den schepen met klinkende namen als Maasvalle1 of Geulvallei en daaraan wordt 1n dil 1ub1· 

leumjaar een prest~ieine. nostalgische rondvaa11bo·ot toegevoegd mei de naam: Jekeivallei 

1 V ~IA A S 1 P. I C H 1 H H i Il H K lfl Van de Mmtnchtenaren kijkt 11 % regel· 

niahg naar JV Maastnchu Dat 1s eem groei met 6% t.o.v.1999. zo blijkt uit ondeneek. De k11· 

kers apprecieren lokaal nieuws het meest. evenals achtergronden bij het plaalseli1ke nieuws 

en programma· s over vrijetijdsbesteding. 

Il f ~vlt1hmk1cll llMl8I 

11 M P R D M O 1 t ! Kon oe Universilert Maastnc!i de toeloop van srudenlen 101 voor enkele 

raren haast niet aan. dit jaar bujkl de belangstellmg voor een studie in Maastricht legen te 

vallen. Os OM gaat extra voorlichting geven en orgamsee~ zogenaamde ·meeloopdagen' met 

sliloenlen voor aankomende s1udenten. De OM streeft m elk geval naar stabil~ering van het 

aantal nieuwe studenten nu de explos1ew g1oei m de unmrsJtfrt voorbiJ li1kt 

11VAA1TB0S1Nf1 S In Heer openen lllfl en Huub 9ovus de eerste u~vaartwinkelm 

l1mburg. Alles wat van belaog 1s rond overlijden. opbaren. ullvaan. begrafenis ol crematie is er 

Ie koo~ Op den duur kunnen de b1oers een totaalconcept aanbJeoen als 11aast hon uilvaa1t· 

t11ntru111. u1tvaarlwrnkel en begraalplaats ook een eigen crematonum gereahseen! kan wonlen. 

~Il K SM 1 S ! tl M AAN ! MA S Vanaf 12 maart fungeert hel Bonnerantenmu· 

seum tts dependance voor het Amsterdamse Rijksmuseum. Tachtig kunstwerlren die goed 

aanslu1len bij oe eigen Cilllectie van ~et museum zijn er 1n de premlatie 'Rijksmuseum aan 



de Maas' te 11en. waaronder werken ~n David Teo1ers. Adnaen BrouWl!r en Jan Breughel de 

eu~e Oe bruikleen past Il bel streVH 11111 Nederlandse kunstcollecues mobiel I! laten z11n. 

maar lail:ll ~el ti1ts Hk goed •d nu dal wor "' 111gniçende verbo1wY1f staal 

! '!IAAIS IK • 8p wmsdag 5 raaart wtr~en ftJ'letal! 

riadmrk1ezinaetgeluiuden Oe opkllllSI is ~111eved la.§ SllJ" 119!8 51.9"1 De 1rtsla1 

was ook niel echt vemrmnd Oe coahbe V31I Cl!A. PvdA en VVD verliest weliswaar dne 

zetels. 11mr houdt mei 14 zetels de machl 10 handen Grmlinks wist twee zetels wins1 te 

behalen Hel vertlek ui1 de poh1iek vao PYDA·coryfeeen als Veronica Dirksen. M1a [bbehnk. 

Geurt B11nen en Raymond lmders levert de partij verlies op Het CDA onder h1sl1rekkerschap 

m M1r11111 Oepandt levtrde ook 1n. l!rw11I de Stadspartij leefbaar Meslimh are1 dne zetels 

debuteert 11 lft raad t1der l1Jst1Rkk!mlrap m Ülldy îoyea Wat JS bel rfültnt 111112 

la~r !ll.\ Il ~ t. I&, 1. VVI 5. lrmlllks 5. tee!ba1 Mestrm~ l. Staits,arbj Mm

lncill l. StcQhstlltbe Par~ 1 lttfbaar Mestreem smrt ~1 lrtagst 11 verst~le•Ce vtllls· 

w11k!n die daannee een ruk naar rech1s 11ak!n In wr1ken als ReugerB eR Sint Pieter scoort 

6111eallnks l!n kost! vaa de MA lle1 CDA IS verrtWl!g 1a de meeste w~kea de !!fOGlsls partr1 

l!l!!IClIIIlI[ffi[I;JIUlli~!.lJ!t V 11 n f!I klllstw!rh111 

Michel lillssllt lll de mnillhge mr\ä 11 eu ged llJH par .a de 110lllr11t eflSllf ve1· 

1~dd met opzet De verwdmg mei ~erbl lqes. oude heiem. oef papier en a111!1 mrfvuil 

hoon b11 hel knmerk. aldus de kunstmar De YetVuilmg laat bewust nen hoe w11 met onze 

wereld omgaa~ De gemeenl!lijke poetsploegen moeten een grol! boog om het lllODulllent 

maken. gereguleerde verw1lmg verhevig! de 1eggingskrachl van het beeld. meen! Michel Hu~· 

man. maar als hel I! gek worlfl meel de boel worden gereinigd 

,... .-111H111 I 11 
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MAKEN K 111 S [ N Daags na de gemmteraad~rk1ezin9en wonlt het MondraaJ ten· 

tru111 in de Cortenslmt. waar juist een vergadering van GroenLinks plaalswnd. door onbe

kenden beklad met een aantal hakenkru1Sen. Bet lijkt vooralsnog om een mc1deot te gm. 

K la U N 1 AA l V 0 Il 1 ET f !R D C GTl fG'f Met een Euro·songfestml. een musi· 

cal en een internationaal symposium viert Maastncbts enige openbare stbool voor V11ort9e· 

zet onderwijs haar tienjarig jubileum Vanaf 11 maart zijn er een week lang festiviteiten in de 

school Het symposium en de musical hebben als lltema: de m1heup1oblemahek. 

110 MM A &E AA N MAAS Tl 1 C H T In de larwaldl 6alene wordt een eqros1tie rond 

het werk van Cobra-kunstenaar Corneille _gehouden in maart en april Corneille maakte als 

hommage aan Maastn1ht een kleurige litho waann het silhouet van de stad figureert. het 

eure·leken en druiven die aan de wijnen uit deze sueek herinneren 

·Il f H 0UOE1 N ff Ml Af St "E 1 P Na 161aa11n de gemeenteraad, waarvan !waalt 

1aar als welltauder. maar in totaal al 15 jaar dienstbaar aan de m1aal democratie in de stad. 

slapt welltouder Raymond leenders on de sledeltjke pol1bek. Leenders gaat zich voortaan 

be11ghouden met zijn troetelkind de pubhek pnvate samenwerking. Over1teid en bedrijfsle· 

ven 1n samenwerkmg om de stad verde1 te ontwikkelen. 

U" •IJ Een aanzienlijke prijs van 3W.OOO euro uil de Plistcodeloterij 

valt toe m de bewoners van hel ~!ellalunet in de wijk [èram1que Zeventien ge11nnen 

moeten het bedrag delen Run lueky postcodenummer was 6121 IJ 

' EHt 11111.Sl-l\SJfl IN llM"l ~ Oegemeente1sioonderhandelingmet 

Essent om de drie hoge electtic1teitsmasten in Limmel Ie laten verwi1deren. Kabels moeten 

onder de grond om zo een strook grond vri1 te maken waarmee de wijken Nmrellt en 

Limmel beter met elkaar kunnen worden verbonden Het 1s nog niet duidelijk ot het plao ook 

financieel haalbaar 1s 

MUUR H H !P 1 S In de Hoge fmnte~ heeft de muu1bagedis een goed lem Bi1 m 

recente telling werden 183 exemplaren geTnventariseen! en er wenlen hi?el veel jonge hage

d1s1es geteld Mrssthien als gmlg van het mooie zomerwee1 m 1001' Het voo~men van de 

hagedis is bijzonder. want Maaskitbt is de meest noo1delijke plek m Europa waar de muurtta· 

gedis voorkeml 

>+"s-i.! Meer dan 5000 vissen zijn uit sluis 19 aan de Bosscheiweg overgeheveld naar 

de luid-\Villemsvaarl De sluis annex stuw wordt leeggepompt voor renovabe. Dal IS nodig om 

de binnenhaven 'llet 8assin·i11Jegankelijk te maken voor plezierboten. die vanuit de loid·Wil

lemsvaa1t de stad willen binnenvaren. find aagustus 1s het pro1eC1 gereed en dan zal de histo· 

rische vaauoute van Vlmde1eo mr de oude Maasstad in ere hersteld zijD lederifStiihoirl 

gaal dan een vaan!1ens! onderltouden naar Maasmechelen Oe sluis dateert overrgens uit 1815 

FAMILIE WEIHRl WIN IN$ Eengesprektussenburgemeesterleersendepro· 

bleemfamilie K. heen geeo resultaat opgelevenl. De familie weigert de aangeboden woningen 

nabij de gevangen1S Overnme te ampterea..lle dochter van K. die de aangeboden woning had 

f!~. P#vJ 
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geaccepteerd. heeft op de dag van de sleuteloverdracht haar woning niet betroklren. De 

gemeente bevestigt dat het contract is opgeschort. Noch de gemeente. noch vader K. hebben de 

behoefte deze za~k nog langer via de media urt te spelen. 

1USHU1 S JES Y E 1N1 El D Systelllatisch worden in het weekend door onbekende 

vandalen de glazen wanden van de abri'! in de wijken Wolder eni ampagne vernield. De 

schade aan de bushuisjes beloopt reeds 80.000 euro. Publex wordt aangeraden de glazen 

ruiten te vervangen door de nagenoeg onbmkbare stof Lexan. 

KUNSTIOBTE ·ARCHEOLOGISCH LINT Oemiddenbermvande AvènueC!ra· 

m1que j! een ideale plek Olll kunst te presenteren. Daartoe worden zes verhardingen mge· 

bracht in die berm waarop sculpturen kunnen worden gepresenteerd. Het zal het slotstuk 

worden van een kansllöüttmaf hel stadmnlnim via de toekomstige Céramiquebrug naar 

het Bonnefantenllluseum. Langs de Maas zal een zogenaamd artheologisch lint bezoekers 

moeten verleiden tot een bezoek aan het Bonnefantenmuseum. 

KAS lllLIJ R' HARE 6roninger Heiifer YeenHu11elf\oloont reeds 16 jaar in kasteel 

Borgharen: hij heeft het eigenhandig gerestaureerd. van de poortgebouwen tot en lllet het 

hoofdgebouw. dat in 1997 gereed was. Veenhuizen biedt het kasteel op internet te lroop aan. 

6ezondheidsproblemen nopen hem te verhuizen. 

N 0 6 EEN CAMPUS ? Het tekort aan studelllen umestinf is zo groot dat de roep om 

een tweede campus · te reariseren op het plangebied Belvèdere · nu reeds wordt gehoord. Oe 

eerste ca11pusllloet zelfs nog gebouwll wurden op het~andwyckterrain en zal pas klaar zijn 

in 1003. Er is een aanzienlijke terugloop in het aanbod aan studentenkamers geconstateerd. 

omdat wrfluurder.; aan steeds s~engere eisen van bijvoorbeeld brandveiligheid moeten vol· 

doen. Oe kosten daarvan wegen niet op tegen de verdiensten van kamerverfluur. 

M V V BESTRAF 1 Al viert MW op 1 april zijn honderdjarig bestaan. lllinder excellent 

was de zware straf die de KNVB aan MVV'01 oplegde. Het team is uit de competitie gezet 

Ollldat een competitiewedstrijd tegen Itteren 1 begin december was ontaard m het moleste· 

ren van een aantal tegenstanders. 

RA N 6 PLEKKEN Een gezalllenlijk geformeerd platform urt de wijken 8elfort. Hazen· 

dans en Oaalhof is heeft een schriftelijk verzoek gericht tot de nieuwe gemeenteraad om 

extra faciliteiten voor jongeren voor lllet name een aantal hallgJ1eklren te ve~ekken. De 

bedoeling is de overlast van de rondhangende jeugd in te perlren. Vooriieningen wor de 
' 

jeugd zijn onder de maat of ontbreken. ~ 

f'? f"'l ttt•U D 1CH1ERB1 l De voorgenomen ondertunneling van de l l 'ls een 

stapje dichterbij gekomen nu het ministerie van VROM het college van 6S heeft laten weteo 

een financiële bijdrage te willen leveren V\lor de aanleg van de tunnel. Het subsidie zal 

wurden wrleend in het kader van de bestrijding van gevaarlîjlre lllilieusituaties. Ondertunne· 

ling wrldeint imlllers de gezondheidsrisico's van de omwonenden. 

MTITI PER PDlfS' N 0E161 D N D S Direct na Pasen wurdt een begin gemaakt met 

het voornemen Olll de Maastrichtse milieuperrons ondergronds te maken bij het perron aan 

het Severenplein in Amby. Oe ondergrondse containers zijn wel groter !kunnen tot 5000 liter 

bevatten! en ze zijn ml hygiënischer en verooriaken lllinder geluidsoverlast. 

lEH IA A Rl ElJS 1 N ERM OME TE 1 De Maastrichtenaar is tevreden over zijn stad 

al is het gevoel van veiligheid gedaald. zo concludeert het bureau 6rote Steden Beleid. Het 

bureau constateert V11Drts dat de gemeente zich de kritiek van haar bewuners over een 

tekort aan speelmogelijkheden en andere V\lorzieningen voor de jeugd en de klachten over 

zwerfvuil wel mag aantrekken. 

V E 1 MEST REE C N Een nieuwe actiegroep: Yet Mestr.eecti~Oe politiek bewuste actie· 

groep (tussen 10en10 leden! gaat de komende jaren 'gepast en ongepast' kritiek lmren op 

het gemeentelijke bestuur. Allereerst wil ze een wethouderspost voor GroenLinks in het 

nieuwe stadsbestuur. omdat de VVO een extra (halwl wethouderspositie claimt. 5roen!inks 

heeft immers de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. Waarolll vet' Het woord staat wor: 

Verzet. Emancipatie. loekolllstgericht. voor wie dat nog niet wist". 0 
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D ( l AAK Op de eersla vaa deze imiand wordt hel ee1Sle bedri~ in een van de gewellliel· 

deis aaR de lustonsche binaenhaven Bassiiîjjeopead. Grand café/brassene "'Oe laak". Er zullen 

nog heel wat winkels ea horei:agelegenheden volgen. die zich gaan veslJlien lan~ het watar 

vaB het Bas~n. VOOI de emte zogenoemde ·eassmfeesten" losbaJSten in het Pinksteiweekend. 

10 0 l AA~ '4 lli Een tentoonsllillmg 10 bet Centre Cêramique. geopend op l april daor 

burgemeeste1 Leers. schetst de geschiedenis van honderd jaar MVV Yeet foto's geven een 

beeld vaA MVV in hm beide stadions Boschpoort en ~eusselt. Helaas 111n stervoetballers 

Sarry Hulshof en Willy 8rokamp niet uitgenodigd en 1uist die laatste figureert op heel wat van 

de geê1p-0seerde foto's frans Körver wordt als de beste tramer van hel etttal beschouwd: de 

mooiste goal maakte Rein van Ouinhoven in 1997 legen fC Oen Bosch. De besoo wedsuijd was 

MVV·Ajax 16·3 in19801. Overigens gaat heus MYV·bier de concurrentie aan met dat andere 

jubileumvocht het sumsvolle Bèr·bier 

Il 1 i1ololl on1lr•il 1111111! 

Ktt veuueawde hss1 

~ 
N 11 Y W 8 D 0 W r t A ~ N F H ll MM El Om in de voortdurend g1oeiende behoefte 

aan hu1SV11stmg voor oudernn m hun eigen w11k Limmel 1e voor11en heelt Woningshclîttn3 

Sim Sembusllwee nieuwboawplanaeR voor de WTJk gepresenteerd. Er zal nieuwbouw ver· 

rijzen aan de Bah1eweg vaB achttien huur· en achl koopappanementen, voorzren van een 

systeem van ·social alarmering' zodat de beW11neJS in geval van nood verbinding kunnen 

mabn met de centrale van veuorg1agsl!uis Campagnar Voorts 111n er plannen voor nieuw· 

bouw aan het Sareptapleia. te weten tvnalf patiowoningen in de koopsector. 

F E EST! N 0 M ANNE N K 0 e N Het mamnkm Siat ·Gregomi~ urt Borgbaren viert zijn 

eeuwfeest met een galaconcert op 11 apnl en brengt een 1ub1leum cd uit onde1 de lltel 

'Moving Music'. kortom feest voor dit op êên na beste mannenkoor van Maastricbtl 



EN t 1 E DE 1 X Oe roUe kies in de historische binnenstad zal een metamorfose onder· 

gm. lo de Folie Oei!lkomen wert19 appartementen en woningen met inpandige garage: 

Vllorts komen er winkels die mode w1kopen voo1 het topsegment van de markt volgens het 

sbop·m·tlle-shop·pnnc1pe. winkels m een warenhuisachtige omgeving. De gevel aan de 

Helmstraat wonU in modernistische stijl aangepast aan hel karakter van die skaat en ze 

wordt weer geplaatSl op de oude rooilijn flet hele plan om de thans zeer detooe1eode 

bebouwing Ie corngeren is een initiatie! van Mutt1 Vas~oed en JW Vastgoed. 

W f 1HGUDE1 S leVi!n wethouders. van wie één in deelhjd. gaan de komende v1e11aar 

de S1ad besturon (én welhoude~zetel zal naar Groen Linkm Widam taan. De tweede 

nieuwkomer rn het college 1s CDA·er Piel Kfymrs; Ham knjgt de portefeuille wonen en 

natuu1: Keymis sport en stadsbeheer Bekende ·gezichten· die bfeven. zijn. Miîjillll UepDlldl 

ICDAI lheo Unvens ICOAJ en John Aal1f1VVDJ. Nieuwe gezichten 1110- Jean 1acobs11PvdAJ en 

Maiîoa Mesman fl"ldAJ 

4 -
D P 1 O Et Drie zonen en een dochter van de @lllilie_K ~tnd door de politie nadat 

ze het nod~e oproer hadden vernoriaakt. le bekogelden de pofibe met bierkratten. slnelen. 

soonen en oude fietsen Aanvankelijk moest de pohtie iich tervgtrekke11, maai ·s nachts iijn de 

oproerkrwers van hun bed !!!licht op verdenking van openl11ke geweldpleging en doodslag. 

sr119DlKUNI AWAID vaat MAUIENSCILlEGE Be schoolkrant van 

het Slfl1·M<airenmUeg8'is voor het tweede opeenwlgende jaar ui~eroepen tot de beste 

schoolkranl van Nederland. Oe rodac1ie went voor de tweede keer onderscheiden mei de 

Sclleelkran! Awatd 

Bf M f1 A M 0 H 0 Sf In 1973 werd de hoge Vi1verdalflat 

gebouwd. Kort nadien weid duidelijk dat io·n deprimerend bouwwerk niet geschikt was voor 

de iorg aan psych1atr1scbe pabênten De mnchten m de psycb1atnsche zorg z11n rnm1ddels 

gewijzigd. Oe torenflat zal worden gesloopt in 1006. terwijl de laagbouw wordl gerenoveerd 

1»<l1tl oml1KW 1111-1111 I r1 



Nu is een mastelJllan onlwofllen dat voorziet in een kemkliniek. nieuwbouw van mpleegnuis 

Grubbeveld, eeo afdeling 1111denmpsyth1atrie. afdelingen Vllllf recreabe en ~lzi1nstlierapie. 

psycbiatnscbe woe1M1nnea een Sjlortzaal en zwembad en een activ1te1tenboerden1 Het hele 

wrnplex zal een vnendelijkar en Vl!oral veel groene1 aanzien krijgen V~verda1 worill openge

broken, want het omnngende park ral ook toegankelyk worden voor n1et·pa11enteo 

; 1 Y A • S lf U H Bf R 1 M 1 fl Een voetgangerstunnel wordt aangelegd onder 

de karakteristieke tgeboL'll'd in 19351 kiosk op de Sint·Smaasbrug .Deze onderdoorgang 

maakt deel ud van de llaneerstrnok op de westeli1ke Maamver maf hel gebouw van lánd· 

bouwbelang tot aan de lf.Kennellybnrg. Het idee van deze doorsteek maak! het tevens 

mogelijk de wrbergen '!lende' boog van de Servaasbnrg uit de dertiende eeuw te restaure· 

ren en v1m het publiek zichtbaar te lllaken 

1' 1 UW [ r RA r- n Y ~ U"' 1 fl G vao Rens-wordt voomtler van de elt· 

koppige COA·fractie in de gemeenteraad en volgt riet Keym1~op. die de eerste partnme wet· 

houder van de sl3d 1s geworden. 

'-11 tl K l r PS 'I H 1 Stil 1 Hl Op de plaats van de vri1dagse vismarkt aan bet 

begm van de Boschstraat zal een nreuw busstation worilen geplaatst dat het station aan de 

Markt gaal wrvangen Daartoe zal bet beeld van ['i?te1 MmckelelS moeten opscbu1ven. 

Minckelers was de uitvinder van toepassingen van gas voo1 dagelijks gebruik Op de huidige 

plek van z11n beeld komt dan een buseiland met allerte1 mformabe en voorneningen vonr 

busreizigeis 

8f H ~ u l l B Ut r Oe 'fiattautcmatische Tmostmacbine van Maastnc9t' ofwel bet 

kunstmrli van Michel Ru1sm~ in de voormalige Benmku1tjteeft heel wal politieke commo· 

he teweeg gebracht Kmthisloncus SeM M1nls schreef e1 een boek over Het besch11jfl 

hel denk· ea scheppingsproces dat ten grondslag ligt aan dit educabeve kunstwerk in bet 

stadspark Scheidend wethouder Veromca Otrllsen na1R het eerste exemplaar m ontvangst urt 

handeo van de kunstenaar 

l ~• lrns 

Veronica D1Jlisen fvllor de PVOA twrnhg 1aar 

gemeenteraadslid en acht ~ar wethouder· heefl bÎJ haar afscheid op 11 apnl de bronzen ere

medaille van de stad Maastntil\ ontvangeo uit handen van boigemeester lee1s. 

~u n H lal het er dao toch van komen? Deze maand wordt bekend gemaakt 

dat de ranke voetgangers· en netïersbrut die de w11k Céramique met de binnenstad ter 

hoogte van de Onze lieve Yroowekerk gaat verbinden 1n bet vooriaar van 1003 zal worden 

geplaatst Oe brug zal 160 meter lang eo acht meter breed worllen Belegger ABP betaalt 

negen van de ett benodigde miljoen euro's die de brug gaat kosten 

P ; g ~ K r t n N ! i ' 1f b' Burgemeester leers spelt !@stoor 

Al,IWIAs Klirris'Van de Onze lieve Vrouwekerk eea hoge konrnkh1ka onderscbe1d1ng op de 

borst: officier in de orde van Oranje·ffassau. Kurris ontving het eremetaal in de concertzaal 

van het cooservatonum. waaraan b11 Jarenlang verbonden was als docent kerkmul1ek 
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R H 01 0 P 6 f l 16 D Wal!iR§iwUWY!JellllllJl!l-SiDLSemhus kondigt aan de prableemlami· 

he K. de huur op te zeggen De fam11te Wllorrt rn de Electrobuurl De panden worden gesloopt 

om plaats te maken mr nieuwbouw. Hel Juridisch getouwtrek rond de vernu1zing van de 

familie gaal beginnen: de fam1lre mrgerde al twee keer de aangeboden vervangende woon· 

rurmle nabrJ de gevangenis Overnme 

BEAU M 0N1 1UB1 l EU M Beaumom Rèsidme Hstel,,i Wyck bestaat negen1ig jaar Hel 

horel rs nog attijd eeo famiUebedrijf. Oe naam Beaumon1 rs een begnp in de Maaskrcll1se hotel· 

we1eld Vanaf 1985 is het hotel gerenommeerd om zijn vno~reffefijke cuisine Alsacieone 

V f t K E E e SM 0 NS f E 1 Oe burgemeesrera van Maastncht. luik en Aken voeren cam· 

pagne om de Al '1101 Maastnchl lli IJllderlllanelellh noemden de snelweg in een gezamenlijk 

palllflel l!laar liefst een 'walmend. traag kruipend. ziekmakend. Vies en vuil wrf<eeramonsrer' 

GESPREK MH PIGDLEHlfAMllll Woningstichting Sinl SeMlius wrl een 

gesprek aangaan mei de familie K. over een in de toekomst mogelijk andere woonplek Voor· 

waarde is dal de famrlie eerst verliuist naar Limmel ender de rook van de gevangenis. reden 

voo1 de wergenng door de lamilre daar Ie gaan wonen or hel onenterend gesprek over 

mogelijke allematreven voor de langere termijn ook zal plaalsvrnden. is maar de vraag. 

~~ 
ltUSllU.tl™ BES C HAD 1 & B In hel weekend van 10op11 apnl hebben onbe-

kende vandalen een van de beeldjes van het berenku11kunslwerk van Michel llul$man 

beschadigd door er een verkeersbord lsicl tegen aan Ie gooieA Huismai cencludeerde: 'Ver· 

nrelzucht is een vorm van cynisme. Als je nrks Ie melden hebl dan ga 1e over tol vernielen 

om 1e1elf Ie mamfesle1en· 

l"~"i 1>1'1ri<M 1111·1111 111 



Y R 1lTH0 F GARAGE 01 C H T Oe door betonrot aangetaste Vri~hofgarag~ j; een week 

eerder dan gepland gesloten. De burgemeester wil geen enkel risico lopen om de veiligheid 

van de bezoekers van hel Vrijthol te garanderen. Mei Koninginnedag en de Servaaskermis. 

als vele duizenden op hel plein rondlopen. wil men elk gevaar bezweren Daarom ging de 

pal1óng voortijdig dicht. En dal zal ook gebeuren bij toekomstige evenementen op het plein 

zoals Winlerland. 

TERRAS STRAAT 2 DB 2 Het Onze·ueve-'lrou1!1Jilel!~s uitgeroepen tol Nederlands 

plezierigste Terrasstraal mei zijn gezellige. mooie en sfeerrolle lerrasseo. Dal betekent lan· 

delijke bekendheid voor de liörecao,dernemers aan hel plein. 

VUURZEE Een felleJiraad bij recycliilgbediîjf8owiê zorg! voor een kritieke situatie: als 

er maar even wind uit de verkeerde richting was geweest was de stad mogeli1k lol rampge· 

bied verklaard. De vlammenzee zo direct naast de chem~che fabriek [iba vormt een wel 

zeer explosieve combinatie. 

HANDEN Af YAN D'N SBSERVANT . .dalisdenaamvanhetMaastrichlse bur· 

gercomitê dat zich als doel heeft gesteld de kunstmatige heuvel.]" n Dbserv~C.le behouden. 

al is het "t comité niet te doen om.{!filweg te pesten. nu dal bedrijf heeft aangekondigd de 

Observant te gaan algraven vanwege de onderliggende mergellagen. Er is immers een aan· 

vraag gedaan bij de Europese Unie het hele gebied rond de Smt-Piij!filberg lot beschermd 

natuurgebied te lllaken. 

ll N T JES IE 6 EN 1 N MAAS IR 1 C H T Op Koninginnedag werden en der anderen de 

volgende Maastrichtenaren koninklijk onderscheiden: Andrê Rieu wordt ridder in de orde van 

de Nederlandse leeuw. lerwijl M1m1 Bremer SthulleJpsychotherapeute. wordt verheven tot 

officier in de orde van Dranje·Nissau: dezelfde onderscheiding valt 8enoil We$1f ten deel. In 

totaal mocht de burgemeester van Maastrichl 14 personen decoreren. füu wordt op tournee 

in de VS telefonisch 'verrast' mei zijn onderscheiding. Hij is sprakeloos._ 

~ 
W 0N1N6 5EACCEP1 EER D Burgemeester leers heeft de familiê IC te verstaan 

gegeven dal ze 111aar één kans krijgt 0111 Ie vemuizen en wel naar Limmel. Twee leden van de 

11 1 j"~"1 . "slriclt 11~·111 

familie hebben op 15 april de slelllel van hun woning naast de gevangen~ Dvermaze geac· 

cepteerd. Er is een hek geplaatst rond het huis om overlast te voorkomen en de familie krijgt 

een aparte nieuwe inrit naast haar woning. Vader K. reageerde verbaas~het nieuws. 

ft'1441 . Mwl6'r-~ 
14AASB1 U l EVA R D De herinrichting van de openbare ruimte van i!t.Markl en de 

Maasbouleva1d gaal zo'n 11.5 miljoen eu10 kosten. maar dan krijg! de stad ·men hoopt dat de 

Maasboulevard in 2003 gereed zal zijn· ook een fraai ingerichte bovengrondse strook langs de 

Maas op de lunnelweg langs het waler De boulevard wordt m drie pa~ijen gedeeld. die mei 

trappen. terrassen en hellingbanen mei elkaar verbonden worden. De Maasboulevard wordt nu 

etvaren als een buffer naar het waler maar wordt straks een flamboyante flaneerstrook. 

MARK 1 Al S A C 11VlTE1TENPlE1 H De alllo wordt geweerd van de toekomstige 

Markt. Oe J.larktgaal een 111e1 bomenri1en omzoo111d activiteitenplein worden voor feeslel1ke 

evene111en1en. markten. kermissen en vooral een veel groener en suakker ingericht plein 

mei name voor voelgangers. Een pa1king 11158 plaalsenl word! gerealiseerd onder hel nieuw 

te bouwen winkel· en kantorencomplex op de plaats van de huidige stadskantoren. De Markt 

knjgt haar pleinfunctie weer terug. hel ·seer magnifique· stadhuis krijgt weer lucht. kortom 

kan lol hel 111ooiste logo van de slad worden. Op 16 mei presenleert het stadsbestuur deze 

nieuwe ambitieuze plannen. ~Jll.',.,, 

ZlhllU~I' Als hel college van 86W toestemming geeft zal op korte termijn een zend· 

mast van 53 meter hoogte worden geplaatst nabij het politiebureau aan de Prins Bisschopsin· 

gel. De mast is bestemd voor het nieuwe meldkamersystee111 voor de Zuid· Limburgse hulpver· 

leningsinslanties. Hel zal hel op één na hoogste bouwwerk van de stad worden: de Siza·toren 

op het Cêramiqueterrein is precies eea meier hoger. De welstandsco111111issie heeft problemen 

met hel plan. evenals de omwonenden. 

N 0 E 6 8 R BG K Oe voelgangers:.en fietsersbrug tussen hel Onze·lieve·Vrouweplein en 

Wyck ·naar ontwerp van de Luikenaar René ~rêisch ·zal de Hoge 811ïg fHoeg erogkl worden 

genoemd. Oe naam is een herinnering aan andere historische "hoogbruggen· die ooit voor de 

Helpoorl en in Wytk voor de Hoogbruggenpoort laan het eind van de HoogbrugstraaO lagen 

Hel wordt overigens ook de hoogste Maasovergang van de stad. 



·~ S'Rlt ' IF" '1 • tl ' Maaslncht werli1 aan een plan om iedere 

woning m de gemeente aan la sluiten op een snelle ~melverbmding N1euwbouwwonin· 

gen zouden standaard voomen moelen worden van deze aansluiting Men ziel de interne!· 

aanslu1hng als een bas1svuormmng vergeli1kbaar met gas. elec1nc1tert. water en nolermg 

Het stadhuis zou virlueel 14 uur per dag geopend kunnen ujn voor alle mogelijke diensten 

2"Nlf~ 1 ROrH, 'SIUH Burgemeester leeB heelt z11n stad 

opnieuw kandidaal gesteld als gaststad voor een topconferant1e van de Raad vaq !1ro,a m 

1004 EeBt moel de nieuwe minister van buitenlandse zaken voor dil plan gewonnen worden 

111 • Voortaan komt de ba!fîüt11111a11sche 

lrooslmachm~in de vuorrnal19e bereakull Jn aanmerking voor eeo veerliendaagse schoon· 

maakbeurl Als zich een calamilerl rand het omstreden kunstwerk voordoet, zal de dienst 

sladsbeheer direct m aclre komen. 

~ .~ 
' "~ r Burgemeester leeB heeft du1dell1k gemaakt dal e1 geen 

sprake van kan zrjn dat de probleemfamilie K zelf gaat 'shoppeo' om aliernaurnn te zoeken 

voor hun toakBmsuge hu1sveslmg mis aan de rand van het W1ttevrouwenveld De mk l1g1 

mm1ddals bit de rechtei. Da burgemeester zal niet tolereran dal de familie Vl!Or eigen rechter 

gaal speleo door bijvoorbeeld m m woonwagen hun mlrak te nemen leeB "Limmel 11 de 

enige optie 1 1 Hel woord is nu aan de rachter" 

Il r 1 Ofschoon een groot aantal Maaslnchtse vrouwen 115lll 

nog altijd hd is van het Kat~ohelYJDuv.ellQllde Maastricht' blijkt het ondoenlijk bestuursle· 

den te vinden. Het gilde bestaat mm1ddels 83 1aar De verenigmg heell 11chzelf overbodig 

gemaakt want ze is geslaagd 1n baar opzet. een bijdrage leveran aan de onlplooimg en ont· 

w1kkelmg van de vrouw m haar persoonli1k leven en haar plek 1n gezm. kerk en samenle· 

vmg Ket Vrouwengilde slop! op 31 mei (.) 







r111111,111!ltet<t te1en de lNtl 

SIAOSfNHl THKT TEN SUIJI[ Hf.fN Of [Ntl De Stai!seegel 

Mailt Rardy heef! llCh persoonli~ opgeworpen om de bult van de Observant Vl!Or hel page· 

slachl te behouden Als mascotte van het Burgercomijé Be~ud ObservaQt en de ac1iegroep 

QllHlnP is de engel op 1 mei u1lgevlogen naar de Sîn1·P1e1ersberg om hel naderend onheil 

Ie verl<ondigen. maar hel is niet zeker of dil bericht overal word! gehoord. want ter bescher· 

ming van 11jn eigen ge1ondheid draagt de engel een gasmasker voor 1ijn mond 

! X T H G H 1 VO 0 R Kn NS T oe germnle Maastricht gaat extra geld inzetten voor 

kunsl in dflîeobart ruimt11. laarh1ks wordt er een bedrag vaa 181.000 mo vrijgemaakt Rel 

geld wordt vooral gebruikt om in de buitenwijken meer aandacht aan de inrichrmg van de 

openbare ruimte te schenken In de binnenstad zijn de laatste jaren wel veel kunstwerken 

gerealiseerd. maar die werden meesral door bedrijven of plaatselijke comilê's gefinancierd 

Il l 111<11tk '"'11111119111111 

r V 1 A 0 P U BV DJ Op de Bag van ~e Ar1teil bezoeken Wim Kok en 111n beoogd 

opl'lllger Ad Melkert de stad Maastrichl en spreken tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 

het lbeater aan het Vri1thof All_Melffil11et z11n kansen voor het ptemierschap slinken door 

de wmstjlmgmes van de oppos1ttepartrjen en de populantert van de bist Ptm fortllyn Nog 

maar twee weken voor de verlue1ingen belooft Melker! dat hi1 zich opnieuw voor de reali· 

sering van de A1Jal mzetlen Om keer worden z11n beloftes door burgemeester leers op 

een geluidsband voor het nageslacht vastgelegd. De Partij van de AtbeHJ is volgens de pei

lingen nog steeds de grootste par~j 

6 A IA H 9 NU ER H T YR 111" H Y! il A K 1 Nu de parl<eergarage onder het 

Vrijt1111f wegens 1nstabilitei1 lange tijd wordt afgesloten. moet de gemeente een h1deh1ke 

noodY\lorziening instellen voor het parkeren rond de binnenstad. Een technisch onderzoek 

van TNO heelt aangetoond dat door overbelasting van het bovenliggend terrein een groot 

deel van de garage onveilig is geworden. Ook voor de detvrng van de inkomsten van de 



eXJ1lo1tant u-Parli 1al de gemeente een compensatieregeling treffen Ti1del11k wollft een 

gedeelte van de Maasboulevard eo terremen langs de Cabergerweg en langs de Prins Bis· 

schopsingel als parlree~orzieninfbmt 

uuc!l kNDlS N flWE n11tCIEUI VVV Oe33·jange Martel Koojfis 

benoemd tot directeur van de VVV Maastriclil Be opwlger van Wilco P.M. de Jong heeft in 

Maastncht gesbideenl :tan de Hoge Hotelschool en kreeg daarna een functie als manager bij 

de hotelketen 8est Weswm lnwrnational. Op lijn faatste standplaats Dublin was hij opge· 

klommen lol directeur Knols zal op 1augustus1881 in zi~ nieuwe functie beginnen. 

1 A S kF Il C f YD 1t 1N1 U H r 1 N 6 De gemeente Maaslncht kn1g1 van de lande· 

lrjke Taskl111ce l•illlgermt een bijdrage van 125.000 euro om integratie van allotlitll!leli' l2 

ievorderea. De bijdrage 1s bedoeld Y11or inbu111enngsactiviteiten die verband houden met de 

taal de opleiding en de werksituatie van gelegaliseellfe immigranten alsook voor nieowko· 

mers. Een lokale Taskforce zal er bovendien voor zorgen dat de verschillende gemeenteli1ke 

diensten ook goed met elkaar communiceren op hel gebied van de ml2gra11e en mburgenng. 

AA tl Sl U P l M F U 1 'IY H Ha de aanslag op h1sttrekkerP11n Fortuyn (6me1 '011 

gaat er een schokgolf door bet land. Ook in bet Provinciehuis wordt eeo cendoleance-register 

doer honderden mensen ende riekend Plll\ Far1Iiy11>was io 1188 eAige lijd intenm·d1recteur van 

het CenUe for European SIIJdies aan de Umversrteit Maasmchl In z11n aulobiografie scbraef hij 

zelf over die periode: "als Hoord·ffolland~ jongen paste 1k daar niet" In de eerste verlae· 

zingspolls na zijn evertijdeo staat de lijst Pim forlllyn op de tweede p~ats na het CD~ 



H 0 f DV 1 G9 W E H N AA 1 MUS· rt C ~ ' 0( Yroedv11111we11Sthool verhuist naar 

Maastncht en de ople1dm9 krijgt m Acade1111sche status. De v1oedv1ouwmple1d1ng was aan· 

vankelijk in Heerlen gevestigd. maar werd m 1!9? aan het SL Jozelziekenhuis m Keooade 

verbonden Oe verhu11ing l\ilar Maas1richt iat m îDD4 baar beslag kn1gen en dan zal de school 

IR de nabijheid vaa het Ae<de1111Sth fie!\snhuis MaaSlllcht een nieuw ondeliromen be1ll!kk!n 

~·~1 SF'YlO WAS Hl' Alllf~ tl SI S!Naaswerdvelgensdelegende 

m Armeni~ geboren. maar nu is dil gegeve11 dooi twee l1istonc1 van de Bniversitert van Aix·en· 

Provence met anders historische gegevens vergeleken en bevestigd. De twee frans·A1111eense 

onderzoekm Mum fMdlajfen GéD!ge llalbrhebben ontdekt dal eeo passage ID de elfile· 

eeuwse kroniek van de monnik Jomd~over de stichltng van een Armeens klooste1 in Jeru· 

zalero door de la1111he van St SeNabus ook m aAdera bronnen wunll bevesbgd De pubhcat1e 

"Saint Sern~us d'Arménie" werd op l3 mei aangeboden aan bisschop f W1e1tz. 

VIER HWDIUE1 111DrNS EEISIE RllUS Een 37-jange inwoner van 

Cabe1g heeft tijdens ziJn eerste autoójles 113 meil vier kinderen ve!Wllnd. onder wie 1i1n 

eigen zoont1e. De man had de a~lll ges~rt maar besefte te laat dat de aulll 10 de versnelling 

sllind en vervolgens wilde hij remmen. maar trapte daarbij ap het gaspedaal De kinderen die 

op S1raal speelden. werden door de aulo meegesleurd en ~11den mei ernslige verwond1n· 

gen naar het Acade111isch Ziekenhuis Maasllicht overgebracht 

Hl! l'lllnlN EUU YODI O he gemeente Maas· 

tncht ontvangt Vla de l'rovincie een bi1drage van 31111l1oen euro lei bevordering van de leef· 

baarheul. Ongeveer de hellt van de bi1drage wordt bestemd voor de he1innchtmg van liet Bell 

véd~re1rm1hp Een bedrag van 68lOU8 euro is bestemd veer de aankoop van de 6mmerfH 

lnellan de Boschstraat en voor de innchllng van de jachthaven aan het llassill. Hel 

rastB1eede bedrag van ll mil1oen euro wordt besteed aan maatschappelijke zof!I. zoals 

sportbevonlenn11- cnm1nalrteitsbestnjding en verslaafdenmg 

~U :lZJlrtA' De heftige velliiez1ngscampagne 1011t aok m Maasuichl V11or de 

nodige tur11ulenlie. Op veel afficlieborden knïgen de koppen van enkele l1Js!lrekkers een 

zwam balk voo1 de ogen Het stembureau van ReugemeNeld wn1d1 beldad met bet woorn 

71 l 1"rltrk 1111111tl! 1111'1111 

"MDDilr' en wrsthillende raa~s!edeP W11nlen telefonisch bedraigd. Op deze Vl?rkiezingsdag 115 

Men kn1gen eokele stembureau's extra soive1lf3nce van w11bgenten De verloezin~uitslag vao 

het Maastnch1se electoraat volgt het landelijk!! beeld hel CllA wint 0V1?1wefd19ead. de li1st Pi111 

Fo1tuyn krijgt 19% van de stemmen en de paarse partijen moeten eea fors Vl?rties incasseren 

-IGMllNSE Wt: IUSSH 'Î AS"r!C 11 "fi EYSHN 8ijeen 1J1191iVÎO' 

op een ekker lussen Heugem en Dosl·Maartanl is een gedeelte vaA een IGllirnse wef bloot· 

gelegd Bovendien zijn er verschillende ovens vaa een lokale IJ!eismeltl?fij teruggevonden 

en een vrirwel intacte waterpul die met uitgeholde boomstammeD was gecenslruee1d. De 

opgraving wenl geleid door de an:heeloog Int Wellèls;Jlie de vondsten in de eerste helft 

van de tweede eeuw na christus heeft gedateerd 

'X Tr A 1 D F.l ! N V Il 1 d A De fvdA fiäcl@vao de gemeenteraadheefl 

zeven extra doelen gefofllluleerd Deze doelen staan los van de alsjiraken die in het cealitie· 

programma met het CDA. VVD en Groenûnks zijn gemaakt Zo wil de partij 30% V3fl de GS11· 

gelden IUrl)te Stedea 8ele1dl uitgeven aan sociale voorzieningen; er komt een duidelijk afval· 

beleid en er wordt eeo bu!§erlorum als klankbordgroep mgestetd. Volgeas PvdA-!racbevoor· 

zi11er Postema wornt bet bestuur van de partij daarnoor transparanter en mogen burgers oa 

één 1aar de par11j op dm doelen afrekenen. 

[ (N S 1·'l1 t • - l V Hl Dm de filep1oblemen op de Al Ie beperken wil Rijks· 

waw1sraat een stoplicht in~oduceren b11 de ve1knoptng van de Al en de A1S,liab1J Kru1sdonk. 

De tme autowegen 111n hier op een onlegische manier met elkaa1 vervlochten. fijdens spit· 

surao worden de files bestreden door een verlisersregehnstallat1e met verlisershchtea. Bui· 

gemeester leers bekntisee~ hel V11ornemen van Rijkswaterstaat omdat met de plaatsing van 

een extra stoplicht de problematiek van de Ai niel wonlt opgelost "Dan kunnen ie ook wel 

een stophchl voor de Moe1di111brug plaalsen" 

'lfi. î UP ~ A D. IU A. Il ID In het lrprog1amma llmhuf!1 laat van 25 mei ooi· 

huil korpschef W Moste!t)lat hij tegen een evenlllele burgemeestersbenoeming van K 1111 

tncb was. Mosterl had zetts al bel mrn1S1Bne vaR Bmnenlanilse bken geinfo1111eerd boe het 

volgeos hem zat mei de inlegrileil van Ditttich. lfie nog steeds vomiller van de Universiteit 



Maasuicht is Volgens een woordvoerder van de universiteit Jromt de mti19mg van Mostert: 

ou als mosrerd oa de maaltijd 

. r r 1 1 1 ,- ; [ G 1 rr 1 i Oe eerste griffier valUluweellte 

Mmlncbt wollit S Kffiln~rJie momenteel hoofd is van de afdeling f>eisoneel en Brganisabe 

van de gemeente Ir. Kremer werd voorgedragen door een selec11ecomm1ss1e die uit 

gemeentmadsledeo Y.~s samengesteld en ZIJD benoeming werd gemobveeid m de veiwacb· 

ting dat n1n emnng op het vlak van planmng en controle zal bi1dragen aan de vers1erkmg van 

de ·normerende. contralenmde en volksvertegenwoonl1gende ral" van de !emeenreraad, 

W r Y 11 H WE tl V V Het bestuur van M.\"IJiiefi directeurllon Weyzel'ilont· 

slagen. Rel besluit werd nood1akehjk geacht om meuwe sponsoren voor de eeiste dMSre· 

club te inte1essereo Weym word! door de leiding van MVV verantwoo1delijk gehouden 

voor het lang slepende financrele en sporlleve debacle dat MVV de laatste 1aren meen neer· 

waartse spiraal beeft gebrachl Weyzeo heelt een bescheiden all<oopsoni van enkele tien· 

duuenden Eure's geclaimd. drl bedrag wordt m lerm11oeo uitbetaald. Als de eerslB termija 

van Il 000 euro na een week nog niet op 1i1n rekening staat. dreigt Weyzen om via een recb· 

terl11ke uitspraak beslag Ie laten leggen op de rakemngeo van MVY. 

• 9 D • ! S T Tl r. f N ll HO IO S Het buurtplatfolll) StPlerer )leeft 160 prot~tbneven 

ontvangen tegen de voorgenomen plaatsing van een 53 meter hoge zerufmasFnaast hel poli· 

lieburaau Het wijk·comrlé heeft een nwdelbezwaarschrill In de buurt verspreid en hiermee 

kunnen bewoneis ageren lfgen mogelijke gewndheidsnsieo's en de aantasting van de 

omgeving van St Pieter Volgens woordwerder l Caus van het t11m1tè is de mast eok met in 

overaenstemming met bet besremmingsplan. 

IT" 1 'l [en dert1g1ange man werd m de nacht van 28op19 mei deer enkele homo· 

haters in elkaa1 geslagen bernold en naakt van het bastion Oe Vijf Koppen m de Vijver van 

het Stadspark gegoe1d. Wonder boven wonder overteefde de Geleense man de val van het 

n11m negen meter hoge bouwwefll De drie dadm zijn nog niet opgepakt. maar de politie 

belooft dat er wel 111ee1 suiveillances zullen plaats Vinden m dit deel van hel sladspaMdal 

reeds lang als eeR bomo·ontmoetingsplaats fungeert 

1' ' G N ~ - rn ' W vr K r 1 t 1 Op de plaats waar sedert de 1aren zestig de 

kerk van Wyckarvelfstond. rs een W1lkcomb1natiegebouw verrezen Het gebouw !leeft opval· 

lende gevels met veel hooi en glas en het werd ontvmpen deor de Rotterdamse mhr1!c1e 

1.Jesb!M van der l'ötln het oreuwe wi1kcombinabegebouw wordt de basisschool Wyclierveld 

ondergebracht en ook het buurtcentrum; een peuteispeelzaal en een kinderdagvernfljl zullen 

er onderdak vinden Hel gebouw 1s op donderdag 3B mei geopend door wethouder M1ijaJ11 

Oepondt. Dit eerste w1~cembl!rabegebeuwln Maastricht -een meoie impuls voer bet Wytker· 

veld · 1s gerealiseerd door Won111~shchtin9 Sint Serval1us en de gemeente Maastn~bt. 0 







lnlerlmehng "' '' Mat1htlm1d' 11 nll111ng 

www H~H MHSUlîYl ~ BIU8 N Dewebsrtevanhel llalli~rlusll 

nsch Museum IS •ekrmd 111el de hliia111de pllJS van "lest " IJle Web AWilnl mr len 

1&1et11i1hctt2le llllY va1 lll1'11ia11Sermgsdesb1d19H ro1111de de m!frte!Jirmolabe van ket 

H11n111isbirisc~ Mma• vanese 4e 11µ11111!11 -11 effedea Ie w W!nl 111w\kbN 

an ruieawerlaa1 lliel kei lurea1 voer lllterultm C.11l111111t1be f! le111ele1 

IN !et 1ekor1 m woningen voor auderea 

zal de komende vijl jaar ve~neld opgelost W11rden lot 1010 zullen er vrenluuend wonrngeo 

voor ouderen mgerrcbt worden. onthult Wrm 8a1eu. wethouder van Volkshursves1mg Van deze 

woruogen zuHen ei tenrninsts 1100 1~ wgwo111ng worden aangepast. Omdat er in Maistncht 

voaral veel vraag is m1 1~1111!Wa111AgeMn de duurdere sector zal de s!ld rich vooral ook 

ncNE1 op •e "rsvest1n1 va1•e111m Y!!1191Hd! oude111 



PR 1 l S V 001 C 18 A Oe Maastrichtse vestiging van Ciba krijgt van de Nederlandse v1w 

eniging van Chemische Industrie op 8 juni de Responsible Care·pfijs iltgereikt Y11or haar 

milieubewuste huishouding. Oe p11meatfal111ek Clba lrnrt sinds kort haar afvalwater aan de 

papierfabnek Sappi. die dit nitraatrijke water voor de papierfabricage kan gebruiken. Oe 

papierfabriek lrnrt op haar beurt ge1uiverd water aan Ciba. Jaartijks lrnrt dm ruil een 

besparing op van tweehonderdmiljoen liter waterr 

A 1 M 0E1 0 P A4· De Maastrichtse A1·problematiek moet op het A4·tje van Balke· 

nende De beoogd CDA-premier Jan Peter Balkenende wil dat de hoofdpunten van het regeer· 

akkoord op een enkel A4'tje samengevat kunnen worden. Volgens burgemeester leers moet 

de Maastrichtse Atfeker daarop staan. Om dm eis kracht en luister bij te zetten werden 

alle limburyse kamerleden op het Maastrichtse stadhuis uitgenodigd om kennis te nemen 

van de plannen voor de tunne!Jnder de stadstraverse. Aan het begin van de sessie merkte 

burgemeester leers fijnqes op dat niet alle kamerteden op tijd konden arriveren. want 

enkele van hen zaten nog vast 1n de file op de A1 bij de Geusseftl 

0111R1 C • VER l AA 1 DE g M Karl Dinrich) door minister Hermans van onderwijs 

benoemd tot Y11orzitter van de Accreditatiecommissie. Hij verlaat de 11liM1rsilêi(MaastncliP. 

die hi1 ruim vijftien jaar heeft gediend. eerst als vice·Y11orzitter en sinds 1994 als voorzitter 

van het College van Bestuur. De Accredit.atiecommissie moet de kwaliteit van het onderwijs 

aan de instellingen voor Hoger Onderwijs controleren en goedkeuren. Het keurmer11 dat deze 

instellingen van de commissie van toezicht vermrven is vi~ jaar geldig. 

M 1N1 STER B 0 VEN S , Wethouder füo Bmns wordt in de NiC van 11 juni getipt 

voor een mogelijke ministerspost op Sociale laken. Als Y11orzitter van de commissie sociale 

zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft Bovens landelijke bekendheid 

verworven. lijn mogelijke kandidatuur voor een ministerspost wordt echter bemoeilijkt door 

concurrentie van Maria van der Koevell;(COAJ. die ook op een ministerspost aast. Twee 

Maastrichtenaren in één kabinet zou tot de onmogelijkheden behoren! 

ENCI MA& DIERMEEL VERBRANDEN DecementfabriekENClkrijgtvande 

provincie vergunning voor hel vediraJldenjan dierlijk meel onder voorwaarde dat de uitstnot 

niet boven het bestaande niveau uitkomt. De fabriek kan jaartijks 10.000 ton meel vediranden 

en krijgt daarvoor een veryoeding van 4.43 miljoen euro van de Nedertandse Staat. Het dier· 

meel mag sinds de BSE·crisis niet meer in andere dierroeders verwer11t worden: inmiddels 

ligt meer dan 100.000 ton meel opgeslagen in militaire depots. 

ll MME l HD U 81 B U U 11C0 N F EREN Il E In het Kapelaan Lochtmanhuis hebben 

inwoners vao lrmmel)lch sterk gemaakt voor de leefbaarheid van hun buurt fijdens een 

eerste Buurtconferentie op 13 juni hebben de verontruste bew1mers hun hart kunnen luchten 

over de leefbaarheid van Limmel. Veel bewoners klagen over sluipverlleer. verpaupering 

door verkeerde woningtoewijzingen. overtast van drugsgebruikers en de algehele onveilig· 

heid van de buurt De conferentie maakt deel uit van het actieplan Buurt Aan let. 

RTIJA l WEER 6 ER ED MVV kan blijven vuortleven als zettst.andige voetbalclub in de 

eerste divisie. dankzij de toezegging van de gemeente om een financiële injectie te geven van 

430.000 euro! Onmiddellijk na deze toezegging liet de KNVB bekend maken dat de begroting 

van MVV in orde was en dat de licentie voor het seizoen 100NUD3 daarmee veriekerd was. 

Oe financiële in1ecbe werd mogelijk gemaakt omdat een groot deel van de schuldeisers zijn 

vordering uit het spelersfonds van in totaal 130.UDO euro heeft kwijtgescholden. waarmee de 

balans van de club weer wldoende perspectieven biedt voor een gezonde financiële 

bedrijfsvoering . 

AMBY SUPER (indelijk krijgUmby zijn felbegeerde nieuwe s1permarkt op de hoek 

van de Ambyerstraat·Noord en het Severenplein. De komst van de nieuwe Super heeft ruim 

tien 1aar op zich laten wachten. omdat verschillende gegadigden niet met de bestaande 

kleine supermar11t aan de Ambyerstraat·Noord tot overeenstemming konden komen. Uitein· 

delijk werd deze kleine supermarkt overgenomen door de Sperwergroep. die nu aan het 

Severenplein de nieuwe Super gaat boumn. Op het terrein aan de Ambyerstraat·Noord. ter 

plaatse van de Witte Boerderij. worden n1 seaHJrenwoAingen gebouwd. 



WA• S t ~ Il f 1 ~ • N WA TE R In de veqileegkllmek Klevana worden de pali!nleo 

gewassen mei bronwater. omdat hel inleme waterteidmgsysteem vervuild is mei elhyfeen· 

glytol Brj inname van grote hoeveelheden kan drt zelfs dodelijk 1rjn De veron11e1n1gmg IS tir 

dens de montage m een koeftogapparaal per ongeluk m hel leidingsysteem terecht geko· 

mea. Het ongeluk vond ook oog plaats op de warmste dag van het 1aar en de vrertonderd 

beW11ners vaA Klevane werden mei lles1es bronwa12r gewassen 

HlrfUt-·rs IN Di A~S-OAll•i Detweederaadsvergadenogvande 

nieuwe raad wordt een heftige conhontat1e lussen de centrum rechtse partiien en de linkse 

lractJes 119 1unn In een 1umullueu1e irtlmg van b11oa negen uur worden de verschillen 

lussen de e-0alitiepartijen voortdurend groter COA-lraclievoorzitter ~mrd van lens spreekt 

zetts al OVif de eerste barsten m de coalitie. Samen mei YYD en Senrorenparti1 heeft h11 een 

molre ingediend om acbll1en m1l1oen euro uil de verkoop m nutsbedrijven te verdelen 

onder alle bewoners van de slad. lert11jl de linkse partijen het geld tl!ver alleen aan de arme 

buurten zoude& willen geven 

SteEOHlES IN KET HMHNTHIJK APPARAAT Metveibazrng.verdriel 

en bezorgdheid heeft hel gemeenl!lijke ambtenarenapparaat kennis genomen van het stand· 

punt van de COA·freclie ever de mknmping van hel aantal vaste arbeidskrachten met 10% 

ofwwel 31l8 arbeidsplaatsen tllhoorman Gerard van Rens wil daarmee het ambJe11are~ap· 

paraat Mn hel denken 1ellen 1111 zodoende lot een elficiènlere werkverdeling te komen. 

maar volgens Oouwe de Graaf. mrziller van de gemeenl!li1ke Ondernemingsraad. 1i1n de 

woorden van Van Rens een slag m hel gezicht van de Maastrichtse ambtenaren. 

Il 0 D f D PR IJS W D ID 1 Il DB S 11 ll S Toen Wil iuqters,in de krant las dat de 

hoofdprijs van UI00.001 euro op zi1n lot met nr CT 06 39 39 was gevallen kon hiJ een nacht 

niet slapen va1 geluk en alle wensen van de vrijgezel werden in gedachte al veMJld Toen 

hij een dag later op het mternet nogmaals verifieerde of hi1 echt wel de hoofdpnis had 

gewonnen. bleek het winnende lotnummer CT 06 39 09 Ie zijn. want de krant had een type· 

loul gemaakl Als lroosl liJeeg h11 van de SlaalslotenJ een reis naar lu1d'Alrika aangebodeA 

SIHV l/lO 

IHL~ENBOfK OY!I IF ROMUNSf IE'LGIN Oele1dsekunslhistonca 

Br1aoetlt dea ffa1to11,heefl een omvangrijke publicatie geschreven over de gebeeldhouwde 

kajirtelen Vin de Siat Servaastiasrlre~ en de llffze lrm Ynwwebas1liekl Sinds zij in 1988 in 

Londen promoveerde op de Romaanse beeldhouwlwnst van bel Maasland. geld! zij als de 

grootste kenner van dil vakgebied. Hel boek werd m hel Bonnefanlenmuseum aangeboden aan 

deken flanneman van de Smt Sermskeik en pasloor Kums van de On1e-l1eve·Yrouwelras1hek. 

K U N S 1 V El ll H & OP flf 1 H El Matjoli~ Ka~ van Vend~ehu1s Oickhaut-Oe Goede 

beeft mei haar ~rlingsile wwwvenduehurs·maaSlnchlnl een belangrijke prijs geW11nnen. 

toegekend door de internalionale organisalie van verlmgbouders. Haar mternelsrte kreeg de 

eerste prijs vanwege de helderheid en toegankeliJkherd. maar ook werd de eerlijkheid van 

het Yenduehu1s geprezen. want alle resullaten van redere vedmg zijn ov de site terug Ie 

vinden De prijs Wllrdl op 18 juli uitgereikt in het Amerikaanse Ortando. 



V 1 IEP V 6 D 1HGIS10 f l TI1dens bouwwelkzaamheden voor de 1nocbling van de 

Bijenkorf in bel oostflijke deel van bel l'lill'gebouw rs een belonnen vloerplaat met een 

gewicht van 7000 !ulo over drie wnl1epingen naar beneden gevallen sp 16 juni 811 hel onge

luk raakte een bouwvakker en een wmkelmeisje gewond Op last van de Ar11eidsinspectre 

werden de bouwwerkzaamheden stilgel!gd. zodat een nader onderzoek door de afdeling 

Bouwtoezichl van de Gemeente de oorzaak van de instorting kao ondmoeken 

l E 1 D 1 H H 111 U N N El VAN Df BA À N De 1e1fagenhrnAefllie gepland was russen 

de Sint Servaasbrug en het Vrijlhol is definitief van de baan ffet college van 88W heeft dil 

besloten van~ge vele financrele en tfchn~che problemen. In de beoogde le1dmgenttrnoel 

zeuden alle nutsvooweningen geconcentreerd worden. zodal onderhoud en vernieuwing van 

aansluilingen ondergronds kon geschreden eo de stralen niel mw opgebroken zouden 

moelen wonlen De middenstandsvereniging van de b1nnenstadsondernemers IS desondanks 

opgelucht dal de vernieuwing van de bestrattng nu versneld doorgevoerd kan worden 

llt lliuwslmt nrpieud 

MAASHltRl KRll&T DGfN FN DUN OeMaastricblsebuur1!nknigenvw

lien w1îli1eam; die snel kunnen inhaken op problemen waarmee de htt1ten lB kampen 

hebben Ote problemen kunneA te nraken hebben mei hel schoonhouden van straten. orrve1Uge 

ve1keerss1iua6es, !lel onderhoud van de speel· en groenvoorzieningen en hel uilvoeren van 

controles op plekken waar veel overlas! wonll veroorzaak1 Bovendien zullen er jaarlijks pro· 

gramma"s ontwikkeld worden voor de wlbelenng van de mnchllng van de buurt!n Buuribe· 

wnners knjgen een belangrijke stfm bij hel besteden van de middelen. Om acties zul~n zich 

1n eerS1e instantie concentreren op de w11ken 8estbpoort. W1ttevrouwenveld. Wyckerpoort 

Noord. Heugemerveld, Malberg. Caberg. Malpertuis. Limmel. Nazareth en Mariaberg Cl 
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8 W ~ r Q 1 MY V Oe Maastnchtse horeca·zakenman BW heeft zich voor hel komende 

seizoen garant gesteld voor eventuele tekorten op de begrobng van de Maastnchtse voet· 

baf club MW. !&aar nergens wordt de nm1 van deze weldoener genoemd. wanl volgens ins1· 

ders heeft BeJtort Weslygeeist dat ziJn naa111 met in dit ve1band wordt genoemd Volgens alle 

officieuze bronnen heeft de oud-voorzitter van MVV dankzij lijn garantstellrng de tr.1tstelhng 

tussen de gemeente Maastncbt. de KNVB en MVY doorbroken. zodat de Maaslnchlse club m 

het komende seizoen toch kan aantreden. ondanks een tekort van l.5 lon op de begroting 

e' 1 1 M f Een omvangnjke collectie brieven en handschriften van auteur 

îierre l(g~ wordt door het Antiquariaat fokas ltollhu~ lei verJ(oop aangeboden Vll de Anh· 

quarenbeurs. die nota bene m de geboorteplaats van Kemp wordt gehoodeo Oe Cilllecue 

omvat ondermeer :116 bnevtn en handgeschreven gedichten. die door de Mmtnchtse 

schrqver l!äify Pncl\>'ZijB verzameld Dankzij een acbe van d1chter·schrijver-professor Wiel 

Kusters IÎllnll de gehele collectie door de Uniwrstteit Maastncgt aangekocht. 

'\ 

S W Rf Dl M V V Bet college van B6W besluit om de taaiste tranche vaB hel gemeente· 

l!1k subsidie van 45n 000 euro aan de noodltjdende club over te maken Ueze laatste bijdrage 

W11rd pas velSln!lct nadat de KNVB had besloten om MYY toch voor het komende seizoen een 

licenbe te ver.;tJel&en. Aan deze licentie zijn zes harde voorwaarden vertonden la mag de 

chib pas nieuwe spelers aantreld<2n. nadat onomstotelijk is aangetoond dat daar eitra financi

ele middelen tegenover staan Bovendien moet de club een toezichthouder aanstellen. die 

maandelijks aan de KNVB moet rappone1en hoe de financièle vlag van de club erbij hangt 

AH1'!U1 StHRIER DIN f 'llltl Volgens de cnmmaliteitsaoalyse 

van de polrlle limbuf!i·Zu1d beeft de stad Maastncht in 1001 nel zoveel emstige delicten gekend 

als de gemeente Heerten Volgens de 1appo~age kreeg Maastnchl drt !lar met zeer veel zware 

geweldsdehcten te maken. Tol die zware gevallen reken! de polibe moordzaken. doodslag. ver· 

krachtmg. openh1ke geW1!ldplegmg en mishandeling Dit raar waren er ett gevallen van moord 

enlol doodslag m Maastricht ea daar stonden m Heerlen slechts zeven gevallen tegenover 

p11l1tl .... r<bl 11111111 1 Il 
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l tnl~ SL Semas l!efl Ie Rlll meer nol1g ima Ne§8Cltol <n V~s Vo11eek ieslJ•t ll 10.r 

MINISIEI MARIA VA~ BER HOlVEN MariavanderHornn poseertopde 

trappen voor Huis Ten Boscb op 11 1uh naast de koningin en dertien collega·min~ters. De 

zojuist benoemde Maastnchtse COA·politica zal de post van mtn1ster van Onderwijs. Cultuur 

en Wetenschap gaan bekleden In de periode 1996·1001 was Maria van der Hoeven woord· 

voeroer ooderwi1mken 1n de Tweede Kame1 en vooro1en was 21j lid van de Maastnchtse 

gemeenteraad 

JUR V 6 l IS r ~ 1 ES De tweejaarlijkse Mestreecltter~eis Pries;die bij hel alscheid van 

buigelileester ffouben door de gemeenteraad is mgesteld. wordt op 11anuan 1003 voor het 

eerst uilgeieikt Inmiddels is ook de 1ury door het college van B6W bekend gemaakt die 

wollit biJ deze eerste gelegenheid doai fhtlip Houbeo zelf voorgezeten De pri1s bestaat u11 

een kunstobject eo een geldprijs vao tienduizend Euro en wo1tft toegekend aan een persooo 

of instelling die zich op cultureel of maatschappelijk gebied ve1d1eostelijk heeft gemaakt 



PI f S FI VA Il ff V" a R 11 N i S H V AS [en condoomlabnk1nt uit het Duitse 

[rfurl heel111ch lot het college van BGW gewtnd met een voorstel om de lwee 101ens van 

de St ·Servaasfcerk pet een rmencondoom te overtreklren Cemllde promobllml verzoek 

met betrekking tol kerli1Drm elders wtnl nn de gemeentebesllri• va1 de mnge pnrvm 

c1ellllofdsteden gedaa11.11aa1 hel Maastnchlse S1a6sbesll11 keefl lersud latea we1e1 dat 

Servallus aawurl11k gm g11bs coadeoais raw 11•11 ~efl1 

s ~· sr· UllS Wil llHtHPKWIKIU KWIJi In ,. Ullt;l 

i91f1l SemtJa .mi l!g!I b birdeB va1 ,atdel aa •1 uwotrvwe • a ~Mal
Wg H• bit ~dm9 aa1,sp1111e1 Ie illllfûrs 111"'9 hl 1199 als llegall bmeitw 

l:eill'iili.Jddt ww 11!1 l!IPO Ylll wmplalftn blat de ~unfers u~raak kumita raakea ip 

bumesdena11g moest è recllt!1 11 aan 12 pas komen em de ~WOllers· wt bun huis te 

kunaea 1ellf11. koewtl $'111111191 bu1nlewooers de 11Uet~ng m 1! zware straf vinden 0 

ill~tlk OUll1<~1 ll~"111! 1 Il 
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