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Maastricht heeft in deze periode een ongekend aantal bouw- en herinrichtinsprojekten meegemaakt; de Maasboulevardtunnel. het 

Maas-Marktprojekt, een nieuwe ingang voor het Mecc, Céramiqueterrein, vernieuwde V&D. de Vrijthofgarage. nieuwe binnenstadbestrating 

enzovoort. Het vergde veel geduld en berusting van ondernemers en de Maastrichtenaar om zich langs en door alle bouwactiviteiten te 

worstelen. Veel van deze projekten zult U dan ook in deze editie van het Jaarboek terugvinden, in woord en in beeld. 

De redactie heeft naar aanleiding van de vele positieve reacties op de foto's waarmee elke maand in het Jaarboek 2000·2001 opende. gemeend 

ook dit jaar elke maand te markeren met een bijzondere foto van de hand van de Maastrichtse fotograaf Jean Pierre Geusens die met zijn 

'bouwputfoto's' een stad in ontwikkeling in beeld brengt. 

Het Jaarboek verschijnt dit jaar ten huize van de hoofdsponsor van het Jaarboek. Hotel Derlon. in de prachtig vernieuwde lounge van dit 

gerenommeerd hotel. 

Voor het overige wensen wij de lezers van het Jaarboek 2002-2003 weer veel leesplezier toe. 

Maastricht, november 2003 

De redactie 
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Opwaardering Omdat V&D In Muslrichl slechts de helft van hel 

gebouw In het hartje van Maastricht echt nodig heeft voor winkelruimte 

heeft de d11ect1e van Koninklijke Vendex KBB besloten het gebouw 

In twee delen op te splitsen. In het ene deel komt een vernieuwde 

V&D, ingericht dooi Jan des Souvrie, In het andere deel komt de 

langverwachte B11enkorf 

Boers Begin augustus versch11nt het boekje 'Maastrichts' in de sefle 

Taal in stad en land bij uitgeverij Sun De auteuis Ben Snlemans en 

Flor !\arts tonen aan dat hel Maastrichts dialect reeds rond 1700 wO!d 

gesproken en geschreven en dat het de laatste wen onder invloed slaat 

van de andere Limburgse dialecten, in de oren van Maastrichtenaren 

het 'boers'. 

R 1 d der r o n d e Op 7 augustus wordt de trnditionele nddenonde 

gereden_ De faatstc met deze naam. \vant de hoofdsponsor, Stads· 

brouwen! de Ridde1, haakt na •chltien ;aar af Volgend jMr wo1dt 

Bavaria.bier de oleuwe hoofdsponsor. Karsten Kroon wlnt de 85 km 

lange koers 1n een tijd van 1 uur, 14 minuten en 27 seconden 

Maastrichts medicijn Het M.1aslrichlse bcdlijf Gho Pharm.1 

heeft ,lis ee11le een med1c11n. 'BMOV' genaamd, tegen zware brand· 

wo11den ontwikkeld. Proeven bij dieren en proefpersonen wijzen uit dal 

dit nieuwe middel de wonden sneller geneest en dat haarfollikels 

en zweetklieren beter behouden blijven . Medio augustus wordt 

het medioljn op -.en medisch congrc• ove< brandwonden In het 

Ame(okannse SealUe gepr.,.,nteerd 

10 • 111rbock m111.1~lrichl 

Limb u rg Festival Van 9 tol en met 15 augustus doel het 

Limburg FestivaJ Ma.asttic.ht aan. Een 1raditie van twintig jaar wordt 

hiermee 1n stand gehouden In Maastricht vinden negen voorstellingen 

op diverse pleinen en In verzorgingstehuizen plaats 

Groene stroom Nutsbedrijven Maastricht maakt In augustus 

bekend dal de helft van de Maastrichtse huishoudens (20 000) over

gestapt is naar ·groene stroom' Deze stroom wordt opgewekt door 

milieuvriendelijke installaties zoals wlndmolenparken in Zeeland en Oost 

Flevoland alsmede uil btomass.a van de stortgascentrale in Maasbrachl 

en uit een .1anUll watermolens 1n het Ztud Limburgse heuvelland 

Ik ben zat en wie ben jij? Onder deze titel heeft de werk

groep Inkom 2002. die de ontvangst en kennismaking van ruim 

achttienhonderd nieu\Ve studenten tn Maastricht organiseert, een bcle6d 

ontwikkeld om het alcoholgebruik tijdens de lnkomdagen van 20 tol en 

met 23 augustus binnen de perken te houden De werkgroep ontvangt 

hiervoor een landellfke aanmoedlgongsprl1s van 750,- euro. 

Kunstkoppen De gemeente M.taStrlchl maakt bekend te sloppen 

met hel projekl 'Kunstkoppen' op TV· Maastricht. In dil projekt konden 

dertig Maastrichtse kunstenaars z1<hzelf en hun werl< presenteren op TV 

Doel van dil projekt was om interesse te wekken voo1 kunst bij een 

groot publiek zodal meer kunst verkochr zou worden Ondanks de 

wamdering van de deelnemers en de kijkers zijn er m"'ir enkele werken 

verl<ocht en :ljn er ma.r ••n p4ar opdrachten uit voortgevloeid. 

Het pro1ekl heeft 46.000,- euro gekost. De gen1eenle gaat nu bek•Jken 

hoc zij de kunstenM1' anderszins kan ondersteunen 

Bassl n concert 17 augustus woodt"' de 1achlhaven het Bassin hel 

eer<le '8asslnconcert' gegeven Het Matty Nii!I Consort s~il klassieke 

werken afgewisseld met voordrachten door acteur Jan van c.meren 

De publieke belang~telllng is zo groei dat de bezocke11 gev1aagd wordt 

hun eigen s.tnel mee te brengen 

Aan de grond gelopen De brandweer Maastricht rukt op 

maandag 19 augustus uil compleel mei duikersploeg om ct:n 

kanovarende vrouw Viln l50 kilo vlol te trekken op de Maas tussen 

Itteren en Borgharen De vrou\V was na een flinke re.gen· en hagelbui 

vastgelopen op een grindbank en durfde er nfet meer op eigen krachl 

uil omd•l de gnndbank stc<I ,1fllep Via een brandweerladder wist ze 

uiteindelijk veilig de oever te beoclkcn 



Mooi sle plel n De lezers van het blad 'Kampioen· van de ANWB 

hebben het O.L Vrouweple1n wtgeroepen lol het moolsto pidn v•n 

N~nd Eerder werd hel pl<!1n doo< het r1festyle magaMe ' T,1lkff!\' 

u1tge~ tot moooste terr.asstraat van Nederland De leden van 

de ANWB wa.irdeten de bourgondiKhe sfeer, de rust en het weren 

van auto's 

Don Tycho t e De Ma.ul11chtena.ir lr s Tychon is een rel tegen· 

stander van hel Markl·Maasprojekt van de gemeente Maostrlchl 

H11 vindt de architectuur van het plan niet passen 1n de h1stonsche sfeer 

van de Markt en meent dal de burger te weinig lnsprMk heeft gehad 

In de plannen. Daarom heeft hij bij de Raad van Slalc een bodem• 

procedure aangespannen om de plannen van de gem<X!nle te veujdclen 

De Ra.1d van State geelt hieraan gehoor door het bcitcmm1ngsplan 

van do gemeente ' te vaair te noemen en de vergunning. d10 door de 

provonoe IS verleend, op I< schorten De lnvestenng van 160 m11jom 1n 

dit pr0jek1 loopt h"rdoor gevaar Door vertraging van ~ bouw lullrn 

aannemers en bouwers schadeclaims gaan lndrenen. 

De ondertunneling van de Maasboulevard. het aanpassen van de 

Wilhelmin&brug en de sloop van de stadskantoren mogen doorgang 

111nden. De nieuwbouw moet In~ romer van 2003 kunnen starten om 

geen ~gmg op te lopen De gemeente beraadt DCh CNer de te 

nemen maatregelen 

Musea De prov1nC1e Limburg gaat ha.tr subs1d"beletd ten aanz•en 

van de Limburgse musea doorlichten Oud-commissaris der Komngm 

J. Kremers gaat samen met het bureau KPMG de orgamsabe en 

flndf'lciën van de Limburgse musta. wn.3ronder hel 8onnefanten· 

museum, doorlichten. Het Bonnrfan1enn1uscum ontvangt Jaarlijks 

2.5 miljoen euro aan subsidie Dat houdt In dat ieder toegangskaartie 

met euro 22,30 gesubsidieerd wordt, Hel Bonnefantcnmuseum trekt 

1aarl1jks 110.000 bezoekers 

De swdentenmkom IS aft11d leest 



Gerd L~ 011llwlt samen met Wtl Massot een frwt1g kunststuk b11 dt 

~'n& v.1n het Pret.1venf.irn1nt 

Pre uvenem int I n cij fers Vdn 23 tot"' met 26 augustus 

wordt het 21e Preuvenem1nt gehouden 01t keer nemen dertig re-staur 

rnteurs er aan deel Hel te<lt)n trekt 190 000 bezoekers en heeft een 

opbrengst van 1.2 mil1ocn euro Dat zijn ruirn achthonderdduizend 

preuvenelappen en gemiddeld 4,3 lappen per persoon 

Burgemeester Gerd leers heeft de Tweede Kamerleden en andere 

pol1bo u1lgenod1gd om tn plaats van de 1aarll1kse barbecue op het 

Binnenhof nu de open1n& van het Prtuvenem1nl bij te t.vonen 

ViJfbg kamerleden, een der1Jglai burgemeesters wl lrm.burg en de 

Eureg10 en een a.anlal leden van ~epulee<ele Staten geven hier aan 

gehoor Rötauranl D'n Ob<ervanl had ik stand een heus fn1"1kol 

Ze serveerden fntes van ",da~len v•n Smt Pieter. 4 .500 kilo aatd· 

.ippelen ZIJn gesct.ld (ellehjke duizenden porb"1) en 180 lrter saus 

gingen er over heen 



-• -· 

Scouting Maast.Jicht organiseerde 11J augustus een sclulderdag voor Maastr1d1tse ptominenten. De opbrengst vdn de sdu/derijen 1s voor de dtJbkas. 

Two to Tango Alwee1 voor de vijftiende keer wordt op zaterdag 

24 augustu' bij het cafê Crazy Pie In de Grote Looiemlraal hel 

jaarlijkse lnngofeslival gehouden. Het tango·damen neemt de laatste 

dne 1aar steeds meer toe De tranen v('ln Maxima hebben hier 

nauwelijks invloed op gehad 

Skeelers Eind augustus verschijnt bij uitgeverij D1·vers het k1nder· 

boek 'Skeelers' geschre._n dooi de Maastrichtenaar Willem Veldhulzen 

Wl:Ucm Veldhuizen ts van beroep operazanger ondeJ meef bij de Opera 

Royale de Wallonte en de Nede1landse Opera. Het boekJe heeft een 

omvang van 40 blz. en beval kindergedichten 







Een antieke boot opent de //lstorlsche vaarroute 

K 1 e i n Ch lcago in C>berg woedL het eerste weekend van seprem· 

ber een ware veldslag tussen allochtone en Nederlandse jongeten, 

Aanleiding was een H1tlcrsroet die door een Neder1ander aan de alloch· 

tonen gebracht werd. De vechtpartij liep volledig uit de hand. er werd 

mei knuppels gevochten en omwonenden meenden een schot gehoord 

te hebben Brandbommen en bierllesscn werden gegooid en twee 

auto's en brommers werden zwanr beschadigd Na ultvoenge verhoren 

heeft de politie een aantal vechtersbazen opgepakt 

0nge1 uk k f g Behalve hel Toogerseple1n is ei nog een beruchte 

ongeluksplek in Maastricht: het kruispunt Burgemeester Cortenstraal -

Adelbert van Schamlaan. Sinds er twee jaar geleden de voorrangsituatie 

Is gewijzigd, heeft een van de omwonenden al 67 aanrijdingen geturfd. 

Maandagmorgen 2 september was het weer raak en reed een auto bijna 

de woonkamer van een bejaard echtpaar binnen. De voorgevel van hun 

huls mOC$t geslul worden. 

1G • jA.\lbOek maastficht 

Vaarhlstor ie Op 4 september wo1dt een hlstori.,,he vaarroute 

in ere hersteld. De 1achthaven het Bassln en de Maas zijn nu wee1 

toegankelijk vanaf de Zuid Wlffemsva;irt Het Europee\ Fonds voor 

regionale ontwikkeling en de gemeente Maastncht hebben subsidie 

gegeven voor het herstellen van twee hlstonsche sluEzen en de afvoer 

van een laag van ruim \\vee meter 2\Ylla.r verontreinigd slib om zo de 

vaarroute naar België en 's·Hertogenbosch weer open te stellen 

Kat h ed raa l Op acht september vlndt het jaarlijkse Parcours plaats 

op 74 plekken •n MaastnchL 215 Deelnemers en 230 optredens 

brengen een vooiproefje v.n het komend lheate1selzocn De rode loper 

wo1dt nîel mee1 ultgetegd. de rot1teafstand van 15 km. maal<t dit 

onmogehtk Hel IS de bedoeling op hel V111thof ee11 enorme ten~ de 

kathedraal genaamd, op te zetten waar de lnfomarkt gehouden wordt 

en diverse optredens plaats vinden. Althans. dat zi1n de plannen. 

Het blijkt echter dat het gevaarte te zwaar Is voor het Vnjthof Jammer 

genoeg moel de organisatie het nu met een gewone tent klaren Diverse 

caJê's en culturele înstellingen organiseren kleinere optredens of houden 

open huls Ruim 100.000 bezoekers komen op dit evenement ótl. 

Gouden rest a u rat 1 e Delen van de Gouden Koets z11n maanden· 

lang In Restauratie Atelier Limburg In Maastricht gerestaureerd. De verf 

van hel beruchte veribommetje. dat tijdens hel huweliJk van Prins Wiiiem 

Alexande1 en Maxima op de koets gegooid werd, was dermate grondig 

verwijderd dat daarmee ook hel verguldsel van de koets be"hadigd was. 

Het aterier. dat norma1tter schllderijen en andere kunstwerken restilurCèf't, 

heeft drie maanden nodig gehad om het verguldsel te retoucheren. 

U M De Universiteit Maastricht heeft dil jaar meer 1nschri1v1ngen dan 

vorig 1an1 2650 Eersteja.1rs schreven zich in bij het studentenservice· 

centrum legen 2200 in 2001. De toename wordt grotendeels 

veroor:zaakt door 1nschr11v1ng voor een nieuwe s1ud1enchUng van de 

UM· European studies Hier meldden zich 220 studenten voor aan. 

M V V Begin september barst b11 MW de bom Na met grote moeite 

een licentie van de KNVB te hebben gekregen om In de eerste divisie te 

mogen spelen kwakkelt MVV door het wedstn;dschema. De ergernissen 

van sponsoren hopen zich op. Zij voelen Zich slecht behandeld 1n de 

thuiswedstrijden. Benoil Wesly, die achter de schermen MVV steun 

poogt te bieden. haakt uit fruWatie over de organisatie en financiên van 

MVV als sponsor af MW e1kent dat er reden tol ergernis Is, maar wijt 

dil onder meer a;in de renovaUe van het stadion. Het wordt de opmaat 

voor nog veel 1neer ellende. 



Burgemeester Gerd Leers reikt de gouden pem11ngen uit 

Jubileum In het weekend van 14 september viert R.K. Harmonie 

SL Cae<ilia uit het Wittevrouwcnveld haar 75 jarig bestaan. 

Hun uniformen tijn ontleend aan het uit 1842 stammende gala·uniform 

van hel Korps Rijdende Artillerie, vandaar ook hun tweede naam: 

Fanfare De Gele Rijders. 

Groene cultuur Van 14 tot en met 22 september wordt In 

Maastricht een 'Groene Weck· gehouden. Deze staal In het leken 

van natuur en cultuur. De week begint met een speurtocht door de 

kazemJtten en een bezoek aan een oude boomgaard in Amby. 

De Groene Week eindigt met een puzzeltocht op de SI. Plelersbcrg. 

De organisatie Is in handen van Stichting CNME Maastncht Mergelland. 

Kunst De Sti<hting Maastricht Art Promotion organiseert op zaterdag 

14 en iondag 15 september de zeventiende editie v.in de Kunstmarkt 

Maastrlcht op en rondom het O.l. Vrouweplein. Dit jaM wil de kunst· 

markt een hommage zijn aan de tachtigjarige Maastnchlse schilder 

Jan Geuseb1oek. weliswaar geb91en In Medemblik, maar neergestreken 

In Maastricht waar hel stadspark en hel Limburgs landschap bronnen 

van Inspiratie bleken 

Monumentendag De Open Monumentendag 2003 wordt op 

zondag 15 september gehouden en staat in het teken van Handel 

en Nijverheid. Op deze dag wordt de opgeknapte Bisschopsmolen 

feestelijk weer in gebruik genomen Dlve"e monumentale gebouwen 

zijn opengesteld voor publiek: Het Eiffelgebouw van de Sphmx, het 

LtOF. Brouwerij de Kcyicr (met hel nieuwe Maastnchtse bier •Double 

Saison•), Thiessen, hel Huis met de Pelikaan. Rabobank, Museum 

Historische Drukkeri;. het SLldhuis en het Gcneraalshuis. 

St. G reg or 1 u s Zondag 15 september viert mannenkoor 

St. Gregorius uil Borgharcn zfjn eeuwfeest îï)dens de Haardergaank 

wordt er receptie gehouden, waarbij Burgemeester Gerd leers namens 

Koningin Beatrix de gouden erepenning uilleikt en levens de gouden 

erepenning van de stad op het vaandel van St. Grcgorlus speldL 



Succes Een van de ruccewolste bedrijven In Maastridil van de laat

ste jaren is O·Parc. Ontstaan uit het afstoten van de parkeeracbvlteiten 

van Ru1jters Vastgoed en ING Bank startte hel bedrijf In 1998 met 150 

werknemers en 20 miljoen omiet In guldens. In vijf jaar tijd groeide dit 

uil naar 1000 wetknemc.rs en 172 miljoen on1zet (1n guldens} en 

daarmee werd hel een van de vijf grootste parkeerplaatsaanbieders 

in Europa. Abonnementhouders van Q·Parc kregen dit 1aar een 

transponder voor 1n hun J.uto, \vaarmee ze 1n elke parkeergarage van 

Q-Parc, waar dan ook. hun Juto kunnen parke1en en de kosten hiervan 

VJOrdcn autonlatisch van hun bankrekening afg~chreven. 

In september wordt bekend dat 0-Parc de helft van de renollllUekosten 

van de Vrijlhofgaragc (6.5 miljoen euro) voor zijn rekening zal nemen 

Zaalvoetbal Maastricht telt maar hefat vier zaalvoetbalclubs, die 

dit seizoen alle vier In de hoofdklassl! spelen. Maandag 16 september 

wilde het toeval dat ze olie vier tegel11k 1n actie moesten komen en tegen 

elkaar moesten voetballen. Het betreft hier de clubs Bosscherveld, 

Atcan, ZWM Campus en Yorna Arcan won met 3-2 van Bosschervcld 

en ZVVM Campus speelde gel11k tegen Yorna. 

Goudstu k Donderdag 19 september gaat de mmi-mus1cal 

'Goudstuk' in première. De musical " een produktie van de groep 

Curtains Up. die vijf jaar geleden sfartle als Stichting Ope Ouge. 

De groep beslaat uit een tienfal jongeren en heeft haar dom1alie m 

Theater Kumulus aan de Herbenusstraat, waar ook de mini-musical 

drie malll opgevoe1d zal worden. 

011 e1 a m p je Vanaf 19 september is de eerste MilaStrichtse website in 

het Maastrichl<e dialect operationeel: www.kengk..,.nr. Twee long• 

Maastrichtse oodemerners, Iwan Bruijnzeels en Silv10 Wolfs. willen met 

een eigentijdse. dynamische. website de groep tussen vijftien en vijfen· 

dertig enthousiast maken voor 'l Mestreechs Wethouder Jean Jawbs van 

cultuur verricht de opening. Te bekijken vallen onder meer Or.tank en 

spijs, straotbeeld. lètste nuijts, preuve mèt Pierre, relizjle en klasjenere. 

11 • 1ao11tboek milaslrlcht 

Hei 1 i ge mu zi ek Muslca Sacra start op 20 september met het 

thema ·van God en goden'. Het programma omvat 25 concerten. 

voorstellingen en liturgische vieringen. Onder meer !reden op 

Studium Chorale, Collegium ad MoSllm, Sehola Maastricht en hel 

gerenommeerde kamerorkest Ensemble ·sa. waarvan medc-oprlchter 

Jos Kamp uit Maastricht afkomstig Is. Het Huis van Bourgondlê komt 

tijdens het festival met de première van de theatermonoloog 'Oordeel'. 

Op de Tongerseweg plaatsen de omwonenden een nep-flltspnal 

om autobestuurders aan le sporen de voorgeschreven fne/heitl aan te 

houden 



Benolt Woily 

Markant Kon1nkl•1ke Horec~ Nedemnd heeft Benoot Wesly 

uitgeroepen tot 'rnte"St marlant~ horeca·ondememer van Limburg 

2002· W~y k"1gt de pnJ' omdat h~ vernieuwende~ heeft en 

albJd met ..,li n•euw> bezog tS 

100 jaar Vr11dag 27 >eptember viert Grand Hotel De l'Empereur 

zijn eeuwfeest Ter gelegenheid daatvan pre>enteert het hotel de 

uilbretdong>plonnen van 93 naar 163 kamers, een hotellu1n en zeven 

zalen Deze w0<den gebouwd op het terrein van de Stadsbus 

Krulsherencomplex Emd september zou de renovabe en de 

verbouwing van hot Kruosherencomplex aan de Kommet moeten 

beginnen De voormal•ge kerlc en klooster worden verbouwd tot ttn 

hottl met V11fbg kamer. en de parkeerplaats VOOf hel complex WO<dl 

een terras. Camille Oostweget wordt de n~uwe Raslheer. Opera Zuid, 

die tot nu toe de kerk als repellUe· en opslagruimte gebruikte. verhuost 

tljdeh1k naar de leegstaande kerk In Malpertuos, In afwachting van 

hun mogelijk definiloevo veshg•ng In de nog op Ie knappen 

SL Lambertuskerlc. 

Tuna 28 en 29 >eptember w0<dl het aller<ersle Tunafesbval '" 

M.iastr1eht gehouden In de middeleeuwen was het gebrulkeh1k dat de 

profesSO<en van de eerste unoversottolen stad en land aJrecsden om hun 

kenntS u•t tt dragen De studenten waren gedwongen mee Ie r04en. 

Om •n hun ondfflloud te voomen m.ukten ze m"'°"" onderweg. 

zo onstonden de Tuna's. studcntenmuzoekgezelsd>aJ>PCn Confonn deze 

Spaanse trad1l1C Is 1n 1992 de Tun.11 Unlvers11aria de Maastricht 

opgeric:hL Ter gelegenheid v11n hun 10·JJrlg bestaan organiseren zij een 

Tunafestival me~ Tona's uil Sp.in1e. Portugal en Nederland Het Fe~tival 

bestaat uil een PasaCAlle (optochl door de st.td) en twee dagen 

podiumoptredens In de Bonbonnière 

Kinderopvang In de week van de kinderopvang is er een 

landel11ke wedst"1d u1tg~hreven 'Kinderopvang on woord en beeld' 
De Maastnchlie Ev~ Hoenen van Buotemchoolse opvang 'Snoopy' won 

met haar verhul 'Een grolt l•m.t.e' do eerste pnjs van 500.· euro 

Haar cdlega Esther Huyskens beha"lde 1n de cattgooe gedid11en de 

de<de plaats 

Sladsloop De 17e internatioo~lc halve marathon In Maastricht word! 

op 29 septembc1 gewonnen door de Keniaan Nd1so met een nieuw 

parcoursrecord van 1 02.02 uur 







Afscheid Per 1 oktober neemt Karl Olttrich afscheid als voorzJtter 

van hel College van Bestuur van Universiteit Maastricht. Hij heeft 16 

jaar een bestuursfunctie vervuld. waarvan acht jaar als voorzitter. Bij zijn 

afscheid krijgt hij drie onderscheidingen· de Tanspennlng van de 

Universiteit, de ~repenning van de provincie Limburg en de ZJlvcrcn 

medaille van de stad Maastricht. Dittnch wordt per 1 oktober vîce·voor· 

Zilter van het Nahonale Accreditatie Orgaan voor het hoger onderwijs. 

Il Fio r e Op vn1dag 4 oktober opent Burgemeester Gerd Leers een 

van de mooiere gebouwen op hel Ceramlqucte11ein tl Fiore (de bloem) 

In hel gebouw wordt een Heallh Cenlre gevestigd, Een huurder voor de 

kantoorruimte iç nog niet gevonden. Het tal nog enige maanden duren 

voordat Vodafone besluit de rest van Il Florc te huren 

Dansen Op 4, 5 en 6 oktober vindt de vijfde editie van de 

Ncderland•e dansdagen In Maastricht plaats. Op de podia Theater aan 

hel Vrijthof, Oerlon Theater. Toneelacademie. Huis van Bourgondie, 

Kumulus, Löss-theater en Il Fiore treden 14 dansgezelschappen, 

Eerr laatste blik op de stadskantorer? voordat de sloop begmt 

15 choreografen, 102 dansers, 62 weetdansers en 87 amateurdansers 

op. Bijna alle belangrijke Nederlandse dansgezelschappen doen mee 

Het LSO begeleidt zaterdag het Nationale Ballet. Tijdens de dansdagen 

wordt de Prijs van de Nederlandse Dansdagen door wethouder Jean 

Jacobs en Hedy d'Ancona (voorzitter Nederlandse Oansdagen) aan Ine 

Rietstap. voormalig balletdanseres. danslerares en thans dansreccnsente 

van het NRC, urtgorclkt. 

0 ktob er ga la Op 5 oktob<lr wordt 1n de Bonbonmère het Jaarlijkse 

oktobergala gehouden met een scala van wereldartiesten Het oktober

gala wordt georganiseerd door Ronde Tafel 174 voor een goed doel. 

Een deel van de opbrengst gaat naar een dnnkwaterproJekt 1n Tanzania, 

hel andere deel naar hel Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. 

Mega- pre se n talie Ongeveer duizend autojoumansten komen 

In groepen van veertig in oktober naar Maastricht om de presentatie van 

de nieuwe Renault Mègane mee te maken. Het is een wereldprimeur. 

Ze .irriveren in Luxemburg en rijden met testaul'o·s naar Maastrichl 



Daar 11olgt een briefing In design·hotel la Bergère en een fietstocht door 

Maastricht. De volgende ochtend n1den ze weer terug naar Luxemburg. 

Dit is de tweede keer dat er een wereldpresentatie van een nieuw model 

auto in Maastricht plaatsvindt. Opel Corsa was de eerste. 

MEX X MEXX opent op 4 oktober haar grootste filiaal In Europa (1600 

m1) tn de Wolfstraat te Maastricht. De ver'bou\vlng van het voormalige 

pand vnn Bloemenwinkel Frlssen·P1eters heeft bijna 2 mllioen euro 

gekost. MEXX staat voor Moustache (de naam v.1n het oorspronkelijk 

mannenkleermerk. Emanuelle Cde naam van de eerste vrouwenlljn) en 

twee zoenen (X X). 

W i 1 d Vrijdag 11 oktober breekt er een wilde staking uit bij TPG. het 

Maastrichtse distributiecentrum van de post. Zeventig van de v~rhon· 

derd werknemers leggen het welk neer omdat ze ontevreden z~n over 

hun we11<omstand1gheden De werkzaamheden staan onder druk omdat 

er steeds minder post aangeboden wordt en dus ook minder mensen 

nodig zijn. Na overleg mei de diredJe, die beterschap belooft, wordt het 

werk weer hervat. 

Chaos De Wilhelmlnabrug gaat van 11 oktober tot en met 4 novem

ber dicht om een deel van het brugdek te laten zakken en dan een 

nieuwe V-vormige afrit aan de Markt.tijde te beve<Jtlgen , Hel re<Jultaat 

is een enorme verkeerschaos, mede omdat de MaasbouJevard ook al 

afgesloten is vanwege de tunnelbouw Er sta.1n regelmatig files op de 

Noorderbrug. de Kenncdybrug en Statenslngel Brandweer en GGD 

st.itloneren hun voertuigen aan weerszijden van de Maas om In geval 

van nood toch zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden, 

Ph i lippe van Gulpen 'Maastticht gezien door de ogen van 

Philippe van Gulpen (1792-1862)' 11 de titel van een expos11te van 

lekeningen die van 12 oktober rot en met 8 december gehouden wordt 

In Hel Spaans Gouvernement. De tekeningen leiden de bezoeker rond 

1n Maastncht van zo'n 150 jaar geleden 

100 jarig klooster Zondag13okobervlerendezustersvande 

congregatie van de Voorzienigheid dat hun klooster honderd jaar In 

Heer gevestigd Is. Van de orde wonen nog tien zusters In hel klooster 

aan de Vetdstraat. 

EN Cl open De End houdt 14 en 15 oktober open dagen. De Ena 

presenteert haar fabriek. de groeve en de herrngerlchte gebieden die het 

bedrijf dlt najaar zal overdragen aan de Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten Een fabriekshal Is omgebouwd tol theater. waar 

onder meer hel filmfestival 'Underground' gehouden zaJ worden. een 

presentatie van hel werk van acht amateumlmers. die hun Inspiratie 

vonden op het Pieterspad, de toren van Eben Eymael en de 

Zonneberggrotlen. 

Fotografie In het Ccnlre Ceramique wordl een t-entoonstelling 

gehouden over 150 1aar fotografie Er zijn zeshonderd fototoestellen te 

bewonderen, vanaf de eerste rolfilmcamera uit 1888 tot de spionageca· 

mera·s van James Bond. Pronkstuk Is de enorme luchtcamera waarmee 

Gary Powers Rusland bespioneerde. 

Zendmast Maandenlang heelt de plaatsing van een zendmast voor 

het nieuwe inlema!ionaal communicatl~ysteem ván politie en hulp

diensten, C2000 genaamd, de gemoederen bezig gehouden. Het Rijk 

had besl1<t dat deze bij het Politiebureau aan de Sl Hubertuslaan 

geplaatst moest worden 150 omwonenden hebben een werkgroep 

legen deze plaatsing opgericht en bezwaarschriften ingediend. 

De gemeente Maastnchl is daarop miiegaan en heeft nu eindelijk een. 

zij het ti1dehjke. oplossing bedacht De zendmast die 53 meter hoog Is 

komt nu bij de Ingang van de Sphinx aan de Maagdendrles te st.ian. 

De directie van de Sphinx had hier geen problemen mee. Begin 2005 

wordt de zendmast verplaatst naar het nieuw te bouwen kantoor· 

gebouw bij hel station. 

lati n American Showdance Chris Bernaards van de gelijk· 

namlge Maastrichtse dansschool en zijn vriendin Diana de l'Eau hebben 

1n Papendal op zondag 20 oktober het Nederlands kampioenschap Lllin 

American Showdance gehaald. Vier juryleden gaven de hoogste score, 

een op een na de hoogste score. 

Drugsbende opgero l d Meteenlnvalopdinsdag22 oktober in 

een pand aan de Franken-straat en de arrestatie van vier mannen heeft 

de polilJe een enorme drugsvangst gedaan van zeshonderd kilo hash en 

wiet met een straatwaarde van zes miljoen euro. Daarnaast werden nog 

enkele honderdduizenden euro's aan contant geld, een pistoor met 

munitie, een stroomstootwl1pen en twee nepplstolen In beslag 

genomen. De Inval volgde op een verzoek van de Belgische federale 

pol1Ue. die zelf tn Brussel dne Marokkanen arresteerde die op heterdaad 

betrapt werden bij een drugsdeal met honderden kilo's softdrugs. 



Nu is de /ietsenswlling v•n naast de Dominlc.anerketk 

verplaatst naar binnen 

Manvriend e 11 j k Maastricht k de meest manvriendelijke stad van 

Nederland oordeelt het tijdschrift 'Men·s Health' 1n zijn oktobernummer 

De stad heeft veel ca.fè'$, veel fitnesscentra en een overschot aan 

(mooie) vrouwen. Zijn dit de criteria voor een leuk mannenleven? 

S 1 uiti ng Sphmx gaal op korte termijn zi1n kleinste fabriek, 

gelegen aan de Schoenerwejt. sluiten. De fabroek vervaardigt vuurvaste 

keramische gereedschappen voor de overige fabrieken van moeder

bedrijf Sanltec. De fabriek leed aJ fa ren verlles en er kon geen koper voor 

gevonden woiden Door de sluibng komen negentig banen op de tocht 

te staan. 

Winst Na negen wedst111den weet MW eindelijk voor hel eerst dit 

seizoen te winnen tegen TOP Oss. De bijna fa1lllete club uit Maastricht 

scoorde in de laatste minuut 2-1 . Eind oktober blljkt dat een sponsor 

niet betaald heeft en dat waarschijnlijk de salarissen van de spelers in 

decembe1 niet m!?()r betai1ld kunnen worden. 

Romeo en Ju lia HetHuisvanBourgondlëbrengttmdilîegetrouw 

In de herfstvakantie een stuk gespeeld door jongeren. Dil jaar spelen 

acht 1onge acteurs uit Maastncht en zeven uit Gent het sltlk Romeo en 

Julia, gebaseerd op het oorspronkelljke stuk van Shakespeare, maM 

aangevuld met eigen erv.1ringen en meningen van de spelers. Annelies 

van Wieringen regisseert het stuk. 

Einde van De Ridder Moederbedrijf Heineken heeft besloten 

dat Brouwerij de Ridder eind december moet gaan sluiten, De produk· 

lie van deze brouwerij wordt overgebracht n.iar de brouwerij van 

Hemeken In Den Bosch Alle 24 medewerker.; van de brouwerij komen 

op straat Ic staan. 



De directie vnn Sphlnx maakt de voorgenomen s/u1t1ns v•n de IJbrlek ua11 de Sdroenetweg bekend 

100 1ur St. Serv•Uus. heel M.Jast11cht mocht het weten 

1 00 jaar St. Servatlus Won1ngbouwverenig1ng St. Servabus 

bestaat dit 1aar 100 1aar Reden om een feestje te bouwen. v11tdu1zend 

huurders z11n ullgenodlgd om op 30 en 31 oktober teest te vieren In het 

MECC met onder meer Bepple Kraft. ZlesJoem en Rock4. In november 

wordt verder gevierd mcl de present<atle van een boek over de 

woningbouwvereniging. gelilkllidlg met het aanbieden van het 

Ja,1rboek 2001 ·2002. 

111rbo~l. m1o1~111chl • is 







Geen vakantiezon meer voor MVV Hoofdsponsor 

Vancansoleil beschuldigt MW ervan een aantal afspraken niet te zijn 

nagekomen en is derhalve niet van plan om het volledige sponsorbedrag 

voor dit seizoen aan de club over te maken. Het contract met de 

touroperator zal niet worden verlengd. Concurrent Snoeyink Reizen 

wordt als opvolger genoemd (maar zal in december afhaken). Snoeyink 

eist overigens een nieuwe bestuursstructuur bij MW. Misschien wel 

nodîg, want tot ontzetting van de spelers wordt hoofdcoach Roger 

Reyners op 4 november ontslagen. Hij wordt vervangen door Ron Elsen, 

die niet kan voorkomen dat MW de eerste wedstrijd onder zijn leiding 

met 1 ·0 verliest van Volendam. 

Mestreechs beer op 't vaat Nu Brouwerij De Ridder 

gesloten wordt, heeft een aantal 'bierologen' het plan opgevat om 

Maastrichts bier te blijven brouwen en de brouwerij te behouden. 

Om de nodige financiën bij elkaar te krijgen geven zij 'Stadsbrouwerij 

Aandelen' uit, waarvan zij et twee duizend, tegen 200,· euro elk, hopen 

te verkopen. Reeds eerder hebben zij zich ingezet voor het behoud van 

Stoomstadsbrouwerij de Keyzer in de Wijcker Grachtsttaat. 

Verhuizingen Op termijn zal het leger des Heils vertrekken uit het 

monumentale pand dat het sinds 1981 in de Boschsttaat gebruikt als 

tehuis voor thuis· en daklozen. Ook het Postkantoor aan het Vrijthof zal 

verhuizen, \Vaarschijnlijk naar het nieuwe kantorencomplex tussen de 

Markt en de Maas. 

Mestreech i s te gek In een feesttent in Heugem wordt op 3 

november het Carnavalsliedje voor 2003 gekozen. Als winnaar komt 

'Mestreech is te gek' uit de bus, geschreven door Ursula en Bert Garnier. 

De tekst heeft meer betrekking op de verbouwingen in de stad dan 

op Carnaval. De titel klinkt niet echt 'Mestreechs' en dat geldt ook voor 

een aantal woorden in de tekst. 'Es veer zelfs veur 't Camavalsleedsje 

nog gei fetsoundelik Mestreechs mie kinne sjrieve, boe geit 't daan 

nao touw?' 

Wilhelminabrug krijgt nieuwe poten De tuidelijke 

poot van de Wilhelminabrug. die het openbaar vervoer naar de 

Hoenderstraat leidt, wordt op 4 november in gebruik genomen. 

De offidêle opening vindt vier dagen later plaats, als ook de andere 

afrit gereed is. Schoolkinderen, die zijn uitgenodigd om rode en witte 

ballonnen te kOmen oplaten, krijgen een pepermuntje. 

18 · jaarboek maastricht 

De Boon te Kooj weer open Na enige tijd gesloten te zijn 

geweest, gaat het bekendste nachtcafé van de stad, De Boonte Kooj 

in de Koestraat. weer open. Op 6 november, om middernacht, zijn 

alle ·nachraove' weer welkom. Het café zal worden gerund door 

Annie Costongs en Jacques Breikers. 

Samenwerking van middelbare scholen Van de drie 

middelbare scholen in Maastricht-oost gaan er twee samenwerken: 

het Jeanne d'Arc College en het Euro College. In de toekomst zal het 

Euro College, nu nog een school voor HAVO en VWO, zich gaan 

concentreren op HAVO en TL (Theoretische Leerweg) onderwijs. 

Het Jeanne d' Are College blijft een zo breed mogelijk onderwijspakket 

aanbieden. De derde school in Maastricht-Oost. het Sint Maartens· 

college. blijft zelfstandig. 

Geen Traum stadt Het Duitse equivalent van de ANWB, de 

ADAC, heeft een boekje uitgebracht over Europese steden, met als titel 

'Traumstädte Europas'. In dit boekje. waarvan de ANWB inmiddels 

een vertaling heeft laten maken, staan 35 Europese 'droomsteden' 

beschreven. Maastricht staat er (helaas/gelukkig?) niet in. 

De A2 strategie: een kwestie van stoplichten 

Voorlichter Wim Ortjens is genomineerd voor de landelijke Röhring-prijs 

voor de communicatiemanager van het îaar 2002. Hîî kriîgt die prijs 

niet, maar zijn strategie om de A2 tunnel op de politieke agenda van 

Den Haag te krijgen is bijzonder succesvol geweest. De door Ortjens 

bedachte slogan 'Tussen Amsterdam en Genua staan zes stoplichten. 

En die staan alle zes in Maastricht' werd zelfs tijdens de Algemene 

Beschouwingen in de Tweede Kamer door Premier Balkenende 

geciteerd. Op 12 november kiest een ruime kamermeerderheid voor 

een door CDA en WD ingediende motie om de aanleg van de tunnel in 

2007 te laten beginnen. Het hele project gaat 500 miljoen euro kosten. 

Over de dekking daarvan is men het nog niet eens. Het zal tot 2010 

duren voordat de tunnel kan worden opgeleverd. De Gemeente 

Maastricht is zo ingenomen met dit besluit dat zij op 19 november 

politici en journalisten in Den Haag tracteert op Limburgse vlaai. 

De ENCI mag doorgaan De Commissaris van de Koningin. 

Mr van Voorst tot Voorst, deelt tijdens zijn wekelijkse persconferentie op 

12 november mee dat Gedeputeerde Staten voornemens zijn om de 

ENCI een nieuwe vergunning te geven, ondanks de bezwaren van de 

actie·groep ENCl·STOP, die van mening is dat de mergelwinning 

grote schade berokkent aan het Jekerdal. 



Th<'O Bovens neemt alscheJd 

Smt op de M>•s 

Theo Bovens vertrekt CDA·wcthoudcr Theo 8ovens wordt 

op 1 1anuan 2003 lid van htt College van Bestuur van de Open 

Unrversrteit in Heerlen Sovens. die 1~nlang wethoude< was van 

Soaale en Economosdie Zaken. wordl opgevolgd door'"" parti1genoot 

Han Hoogma Hoogm.t was van 1994 tot 1998 fractieletder van ~ 

CDA en uad daarna in d"nst van de gemeente 

Op 17 december woont Wetllouder Th<'O Sovens 211n laatste r.ladsver

gadenng bij. Per 1 1anuan ttttdl hiJ 1n doenst van de Open Universiteit 

1n Heerlen. Om hem te eren wordt het Mi:streechs volksleed (uit de 

opera "Trijn de Begijn" van de gebro•ders Oltordlsscn) tot offlcl~le stads· 

hymne gepromov•erd. Een ~ssend alscheldscadeau voor "nen echlt' 

Mesllcec.htenee~. 

Aanvaring met de Aw Brögk: kri k krak zj lemlala 

Tijdens de mtocht van S.ntorklaas op utetdag 16 november ramt een 

van de begeleidende ~ de St Servaasbrug Aangenen er Y>tfticn 

kinderen aan bootd waren. had dot op een ramp kunnen urtlopen 

De botsing brengt met ZJCh mee dat een aantal blokken van twee pljlers 

zuUen moeten worden vervangen De Sint bl111t ongedeerd. 

Café van het jaar De Poshoorn In wyck, met als uitbaters 

Perry Frijns en Ger Fr~ntzen, wordt door een jury van het vakblad 

M1ssct Horeca uitgeroepen tot 'caM van het laar'. In 1996 viel deze eer 

te beurt aan de Vogel Struys 

Victoria Op 20 november wordt het pand Pammle< na een 

g1ondlge renovatie opgeleverd B•J oudere Maastnchten.aren <liLlt hel 

pand ook bekend als 'Victoria". vroeger een geheide pkk om te 

gaan clan<en. Woonpunt heeft 1n samcnwerlmg met de gemeente 

Maastncht en de Uruvet'Slte>t M.ustrocht In het oude pand drie apparte· 

menten en 1n de naas18elegen n"uwbouw 9 appartementen en een 

pen1house gereahsoerd Op de begane grond IS de ANWB Ingetrokken 

De Be 1 s j Alle carnaval>vrerdcrs kennen het café Do Steine 8r0k. 

beter bekend als "de Betsj'. sinds 1982 gerund door Annie en Tonnie 

G1;sen. Door hel jaar heen een rustig Maastnchts café voor vaste 

klanten, t11dem "de drel daag• oen deinende zee van mensen die Zich 

al duwend en trekkend een weg n.Llr btnnen of naar bwten banen 

VOOI: Annre en Tonnie" het na zoveel f41ren genoeg geweest: de BelSj 

gaat in andere hand"" over 



Ambtenaren naar Randwyck De sloop van de b<!1de 

stadskantoren langs de opot van de W1lhelm1nabrug brengt met •tCh 

mee dat de =btenaren op t2 november moeten vemuaen naar 

Randwyd< De sloop van de gebouwen. die ter plaa~ wordtn 

vergrui<d. zal tol rnurt 2003 duren De aan ~ kanlOfen bevesugd< 

kunstwcrlcen van Plet IG!lurs tullen naar een andere plaats worden 

ovt1gebracht Ook een fresco van Willem Holhuaen en een aantal 

beelden, mozaltken tn sch11denjen zullen worden bewaard 

Kees Slmhoffer dood Op 20 november overhjdl de Maas· 

lrichtsc schrl1ver Kees Slmhoffer. Simhoffer schroei vier 1omnns, een 

aant.ll ve1halen en novellen en pubhceerde ook twee bundels met 

gedichten In 1973 kreeg hij voor tljn roman Een ge/Ie gllklkkcr de 

Vijverbergp<1js voor hel beste Nederlandse boek van dat jaar. Zi1n laatste 

boek, De Erlenis van Esther, verscheen 1n 2001 Slmhoffer werd 68 iaar 

Parkeren In Maastricht Ma.lstncht telt elf gemttntel11ke 

parkeergarages Nadat de garage onder het Vnjlhol. o a. vanwtge 

betonrot, is gesloten, b111kt nu ook de Griendgarage problemen op te 

leveren Geblektn IS dal de 1n 1997 gebouwde garase iS voomen van 

een grondlaag die bl1na twl)Cmaal to dik is als toegestaan Vanwege het 

lnstorUngsgevaar wordl onmiddellijk bestott'n om met de afgraving 

te beginnen De garage gaal bijna een week dicht, dil lal grool 

ongenoegen van de Maastnchtsc ondememlngsverenig1ngcn 

Subsidie aan al - Oalda? De 1n Maastricht gevestigde 

stlchbng Bcnevolcnce lnlernabonal Nederland wordt ervan verdacht 

banden te hebben met al·Qalda. het temumetwerk van Bin Laden 

De stichting. die aan londsenweMng doet voor Arabosche landen. heelt 

reeds verschillende subsidies ontvangen van de gemeente M.ustrtCht 

Hel bestuur ontkent betrokken te :upi bij al·Oaida actrv1letten en zegt 

de stichting te willen opheffen 

Nieuwe Vroom en Dreesman n ~lgner Jan des Souvrle 

1noe~t eraan te pn\ komen 01n de saaie. onaantrekkeh1ke ve!illg1ng van 

V6D In de Grote Staot om te toveren lol wal hi1 'de mooiste wille doos 

van Ma.astricht' noemt Op 19 november opent Burgemeester lceR de 

totaal vernieuwde zaak, die (•n verband met de komst van de 811enkorl) 

tol 12 000 vlcrk.lntc meier ~ gereduceerd En ere wie ere toekomt 

des Bouvrie heeft aRe reden om over Zlpl wtrk tevreden te z11n 

De rcnovabe heeft anderllalf iaar geduurd, maar Maa.stncht heeft er 

10 • faarboe" maauucht 



'ne sjoene winkel' aan overgehouden . Ter gelegenheid van de opening 

vindt op het Onze lieve Vrouweplein een feestprogramma plaats. 

\vaarbij Beppie Kraft 't Steerke vaan Mestreech' ten gehore brengt. 

Sint Servatius be st aa t honder d jaar Een van de 

grootste "voningbouwverenigingen van Maastricht, Sint Servatius. 

bestaat honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan schreef Paul Arnold een 

boek met als titel Woningstich'ting Sint Servatius 1902·2002. Honderd 

jaar sociale woningbouw în Maastricht, een uitgave van het Sociaal 

Historisch Centrum voor Limburg. Het boek wordt op 21 november in 

de Bonbonnière gepresenteerd. 

Lómmele Lies: een record Op 26 september vond de 

première plaats van de musical Lómmele Lies van Phil Oumoulin en 

Huub Noten. Er waren 17 voorstellingen gepland, op zich al een zeer 

respectabel aantal. Vanwege de overweldigende belangstelling komen 

er daar nu nog twee bij. Daarmee overtreft Lómmele Lies het aantal van 

18 voorstellingen van de vorige productie van het Mestreechs Volleks 

Tejater. de Petatte Polka. 

Beste jaar vers l ag van Nederland Woonpunt wint met 

haar jaarve~lag 'Woonpunt onder de loep' de prijs als beste jaarverslag 

van Nederland, een wedstrijd uitgeschreven door de Grafische 

Cultuurstichting. Uit 186 inzendingen kwam dit jaarveslag în zak· 

formaat. voorzien van een heuse loep om het te kunnen lezen, als beste 

uit de bus. Het is ontworpen door Zuider1icht. Design en communicatie, 

Maastricht. 

De par kee r p r oblemati ek Op 27 november tekenen de 

gemeente Maastricht en Q·Park een overeenkomst waarin een aantal 

belangrijke afspraken worden gemaakt. O ·Park krijgt alle gemeentelijke 

parkeergarages in eigendom of erfpacht. De garages onder het Vrijthof 

en bij het Onze Lieve Vrouweplein worden verbouwd, respectievelijk 

verbeterd. Dat geldt ook voor die onder de Havezathe en de Griend. 

Wethouder Aarts komt met de Sphinx tot een regeling die het mogelijk 

maakt dat, vanaf januari 2003, automobilisten tijdens het weekend 

gebruik kunnen maken van het parkeerterrein voor het petsoneel 

van de fabriek. 

Wethouder Wim Hazeu neemt het eerste exemplaar van ·woning· 

stichting St. Servatius 1902·2002 in ontvangst 

EN C l - groeve In een <apport dat door de adviesbureaus Drift en 

Stroming is uitgebracht wordt voorgesteld om de ENCl·groeve in de 

toekomst niet vol water te laten lopen. zoals oorspronkelijk de 

bedoeling was. Het voorstel is nu om de groeve te veranderen in een 

natuurpark en ze over te dragen aan de Vereniging Natuur

monumenten. Het rapport gaat ervan uit dat de ENCI nog tot 2030 met 

het winnen van mergel zal mogen doorgaan. Of het plan zal worden 

uitgevoerd is nog niet zeker. 

M aastricht heeft het n og steeds Maastricht is de 

aanttekkelijkste stad van het land. Aldus adviesbureau Lagroup Leisure 

& Arts Consulting uit Amsterdam, die het toeristisch imago van hvîntig 

steden in Nederland heeft onderzocht. De meeste bezoekers van de stad 

zijn Nederlanders die meestal niet langer dan twee dagen blijven. 

Wat hen naa< Maastricht haalt is de cultuur. de sfeer en de horeca. 

Ook vinden ze Maastricht een veilige stad. 

A2 - tun n e l nu defi nitie f Bijna ging het nog mis. Op 12 

november had de Tweede Kamer reeds een motie aangenomen waarin 

de financ.iering van de A2-tunnel vanaf 2007 was geregeld. Volgens een 

door de demissionaire Ministers de Boer en Hogervorst ingediend voor

stel zou er pas vanaf 2011 geld beschikbaar komen. Op 28 november 

wijst de Kamer dit voorstel unaniem af. 

Geen steu n meer voo r MVV Aanheteindevanhetseizoeri 

2002·2003 moet. volgens een door de gemeente aangestelde 

commissaris, gerekend worden op een tekort van 350.000 euro. Dat is 

i.vel iets anders dan een overschot van 500.000 euro waarvan men tot 

nu toe is uitgegaan. MW is het met dit rapport niet eens, maar voor de 

gemeente is de maat nu vol: de club hoeft niet meer op gemeentelijke 

steun te rekenen. De spelers zelf zien het blijkbaar ook niet meer zitten. 

Na een nederlaag met 0·2 tegen Veendam op 29 november komt de 

club op de laatste plaats in de eerste divisie terecht. 
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Winterland Ook dil jadr vindt ltel Winlerland evenement plaats 

op hel Vrijthof. De opening wordt op 6 december vernchl door 

dem1s~1ona1r Minister Mana van der Hoeven. Winlerfand duurt tot en 

met 5 januan en Is een van de grootste trekpleisters van de stad, waar 

in 2001 mw dan een half miljoen mensen op af kwamen. Tol de 

grootste attracttes behoren de iîsbaan, het reuzenrad en La Petlte Suisse, 

de meer dan 60 faar oude glijbaan van de familie Pirotte uil Luik 

A r beids plaatsen en mobilitei t Maastrlchtheeftlndeloop 

van de laatste 15 jw niet minder dan 75.000 banen erbij gekregen. 

Dat IS een s~jg1ng van 64% Hel feit dal veel van deze banen m handen 

zijn van mensen die pendelen lus~n Maastricht en de plaats waar 21] 

wonen brengt als groot n.1dcel met tlch mee dal hel reglol\a.al 

autoverkeer In de periode 1986 • 2001 met 47% is toogenomen. Dal" 

bijna twee keer zo hoog als oorspronkelijk geraamd. 

Wmte!lpnd 

M V V op de gsm MW suppo1icrs kunnen tcgcnwooRfig op hun 

gsm kijken als ze standen en tussenstanden willen weten. Wie op 3 

december zijn mobieltje raadpleegt 21et dat MW. na een 3·2 nederlaag 

tcgen Haarlem, uit de bekercompetitie wordt gestoten. Op 6 december 

wordt, nota bene in een uitwedstrijd tegen VVV, weer eens met 1~0 

gewonnen Door deze overwrnmng kan de club de laatste plaats op de 

ladder \\'eer verlaten 
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Plannen voor een historisch museum Tijdens een 

archeologisch congres In Maastric.ht maakt gedeputeerde M Eurllngs 

bekend dat er plannen bestaan om de archeologische collectie van de 

provrncie en van de stad Ma,ulrlcht onder te brengen In een nieuw 

historisch museum, dat zal worden gehuisvest Jn de voorm.ilige timmer· 

fabriek van de Sph1nx a(ln het Bassin. Daar iou ook het Natuurhistorisch 

Museum moelen worden ondergebracht, dal nu vtel te klein Is behuisd. 

Gemeentelo ket i n Ran dwyck geopend Op 4 december 

ga.at htt nieuwe kantoor van de gemeente aan de Randi.vydsingel 22 

voor hel eerst open De ee"te baby die bij de burgerti)ke stand wordt 

Ingeschreven heel loek In hel hypermoderne gebouw zijn de vele 

balie. bij elkaar gebracht die voorheen over verschillende locaties waren 

verspreid 

Gevelsteen g erestaureerd In de jaren 1886 • 1887 kreeg 

Maastricht, dal voorheen was aange'l.veicn op pompen. een water

leiding. Ze werd aangelegd door de Waterleiding ExplQltalie Maal· 

1<happ•J te Rotterdam, die een pompstation bouwde 1n Heugem. 

De Maats<:happiJ was gehuisvest In een villa ,1an de Heugemerwcg, 

w~1arin een fr;iaic gevelsteen was a.1ngcbrrtc:ht N.1 de .1fbr.1ak vttn dat 

p.md In 1989 kwom de gevelsteen In een gemeentelijk depot terecht. 

In december wordt hij, na restauratie, aangebracht In de oude muu1 

van de Céramique 

Meslreechter Gels en de Vrijw i lliger sprijs 

De Mestreechler Getspnes. ingesteld bit gelegenheid van het atsc;held 

von Burgemeester Houben, wordt toegekend aan de vrijwilligers van het 

Hos.pice Trajectum, een stkhling die steivende mensen bcgeleidl 

Zij krijgen een replica van de Gels en 5000 euro De Maastnchtse 

vrijwilligersprijs voor groepen gaal naar de vrifwllllgers van het 

LG·hockeytcam, die zich rnzetten voor gehandicapte kinderen. 

De individuele prijzen worden toegekend aan Mevr Toussaint-van 

Hoogstraten en aan de heer Jos van de Ven 

Maas trichtenaar op Broadway De Maastrldltse acteur 

Jochum ten Haal heeft het helemaal gemaakt. In het Londense west End 

speelt hij de hoofdrol In Vincent In Brixton, een stuk over Vincent van 

G<>gh. Daarmee heeft hij zoveel succes dal hij is uitgenodigd om die '°' 
ook te spelen 1n New York, waar hel stuk op Broadway zal gaan lopen. 

Ten Haar kreeg zijn opleiding aan de Maastrichtse Toneelacademie. 



Het gemeenteloket "' Randwyck werd feestefl1k geopend 

De Trichter voor Pi et Killaars en Paul Coen/aarts 

Wethouder Jean Jacobs van Cultuur reikt op zaterdag 10 december de 

Trlchter Penning u11 aan Piel Klllaars en Paul Cocnjaarts. De ~ld

houwec Killaars was docent aan de Academie voor Beeldende Kunst.en 

en heeft diverse grote kunstwerke11 in de stad gemaakt. Ter gelegenheid 

van llÎn 80e veriaardag kriJgt h11 een tentoonstelling van zj1n tekeningen 

in Caletle Dis. De musicus Paul Coenjaarls was een van de oprichters 

van de Slichlfng INTRO en is actief betrol<ken geweest bij de organisa

tie van projecten en festivals op cultured gebied 

Lunch bij be 1 Tijdens de lunch kun 1e 1n Maastricht vaak leuke 

dingen doen. Zo zrjn er 'Letters bij de Lunch', eens in de maand 

georganiseerd door de vereniging Literaire ActM\elten Maastri<ht 

(VLAM) en 'Noten bij de Lunch", een muziekprogramma dat. eveneens 

eens In de maand, woedt gegeven in het Centre Céra:mique. Ook in het 

Theater aan het Vrijthof kan men regelmabg tijdens de lunch van 

muziek genieten. Ter gelegenheid van hel bijbel1aar 2003 wordt In de 

Onze Lieve vrouwebas1llek op iedere werkdag tijdens de lunch een 

bijbellezing verzorgd. Wie wil kan zich als voortezer aanmelden 

Vrjjt h ofgarage Op 11 december vindt een voortichbngsavond 

pfaats waar bewoners en ondernemers van de binnenstad geïnformeerd 

worden over de planning van de werkzaamheden aan de garage onder 

het Vrijthof. Hel is de bedoeling dat aannemersbedrijf Van Kan zes 

d..igen per week van zes uu1 's morgens tot 11 uur 's avonds zal 

gaan werken. De nieuwe garage moet voór 1 1ufi klaar n1n, zodat de 

gemeente nog de gelegenheid kri1gt om alle5 vóór de aanvang van het 

Preuvenemint af te werken. 

Gal af al maskar: g e l woord Mestreechs Maastricht 

heelt een aantal straten mei tweetalige straatnaamborden, In hel 

Nederlands en in het 'Mestreechs'. In december verschijnt een tweetalig 

bord (Arabisch-Nederlands) op een muur Achter de Barakken 

De Arabische tekst is een letterlijke vertaling van 'Achter de Barakken·. 

Het bord, dat beeldend kunstenaar Paul Tieman Ujdens z11n v,1ointic In 

carro liet maken. wordt door de gemeente ve1Wijderd. 

Pr oble em/eugd De jeugd In de Maastrichtse wijken Malberg en 

Daalllof zorgt voor steeds meer problemen. Nadat Burgemeester Leer< 

in oktober een gesprek heeft gehad met Malbergse 1onge<en om te 

zoeken naar een oplossing. komt er geen einde aan de overlast. 

In december schrijft Leers een brief aan de Malbergsc ouders met het 

dringend verzoek hun kinderen wat beter in de gaten te houden 

Hij sluit een streng optreden van politie en justitie niet url In de wijk 

Daalhof traceert de politie zo'n zestigtal jongeren die zeker bt1 86 mis· 

drijven zouden zl1n betrokken. ~en aantal van hen wordt gearresteerd. 

Ook rn het Belgische Kanne hebben ••j vernielingen aangericht. 

De Tr i bunal O nder de talloze café's die Maastrlc'1t telt neemt de 

Tribunal aan de Tongersestraat een aparte plaats in. Op 20 december 

wordt door oude kroeglopers van vrceger het 40-jarlg Jubileum gevleid, 

samen met degenen die de Z<tak al die Jaren hebben gerund: Joke en Lou 

Craos De Tribunal was een ontmoetln~pick, niet alleen voor de studen· 

ten en docenten van de Toneelacademie. maat ook voor de rechters., 

advocaten en zelfs de verdachten van de rechtbank aan de overkant 

De bijl:>elvoorlezer aan hel werk 



81/ Beluga kdn men ook /e1e11 koken 

Eers te Prijs voor Be l u g a en eervo lle vermelding 

voor een tuut friet Volgens de Quote Eetgids hebben 300 

vrijwillige proevers rcst«1uranl BeluRa van kok HaM van Wolde gekozen 

tot het beste restaurant in de Top-10 2003 Toine Hermsen staat op de 

zesde plaats Wie het wal goedkoper wil doen kan In Maa~trithl lctccht 

bîj Friture Milrtha aan de Adeibert van Schttmlaan of Friture Reitz aan 

de Markl Hun 'tuut friet' krijgt 1n Ouote een eetVoile vermelding. 

0 1 d Hickory d 1 c h t Een M1chehn ster kreeg hij noo;t. maar voor 

vc.:I vaste klanten was culsfnict John Kuzelf een van de beslc koks in 

Maastrichl Zijn restaurant.. Old Hickory aan de Meerssenerweg, vooral 

befaamd vanwege Zljn wildschotels en zijn wlJnkelde1, sluit na 37 jaar. 

KOM-prijs voor Hu ls van Bourgondië De door het 

Kultureel Overleg Maastrlcht (KOM) In 1996 Ingestelde KOM·prijs 

wordt toegektnd aan hel Huls van Bourgondl~. De prijs, bestaande uit 

een geldbedrag, een keramleke kom en een oorkonde, " door de jury 

verleend vanwege de profe\!iionele toneelproducties die het Huis in d~ 

loop van 13 ja.ir op de planken heeft gebracht. 

J eu van Bu n overleden In 1947, toen MW nog aan de 

805chpoort speelde. toen het elltal nog voor het grootste gedeelte 

bestond uit niet-betaalde spelers uit Maaslticht en kampioen weid in 

het District Zuid, werd Jeu van Bun voor het eerst geselecteerd voor het 

Nederland~ elftal. Hij wu er 11 kee• voo• uitkomen. In 1953 maakte 

een. bless.ure een einde aan zijn voetbaJc.arrière. Jeu van Sun stierf op 

84·Jarîge leeftijd op 24 december. 
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Jumping Indoor Maastrich t 1-tet ja•rll1k~ spnng· tn 

dressuurfest11n 1n het MECC begint op 6 decembef Aan hel concour>, 

dat dr~ dagtn duurt. nemtn 35 1nttma1Jon.1lt topruittri dttl. waar· 

ondtr Anky van Crunsvtn <die dt wo"'ld~ker dressuur winti. 

ludget Bl'ttbaum <n kroen Oubbddam De Eurcgoo-f1n""' wordt op 6 

december gewonnen doof de 13·jange Abdel Said De Croto Pr•1S van 

de St.ld Maastncht ga•t. na een barrage, naar de ZWltser Beat MJndh 

JIM 

De sloop tn wtrdetopbouw v•n de Vfl[lhofgarage vetloopt 111 een r•zend 

tempo Bouwvakkers werktn tw.Wf uur per dag. zes dagen~' week 







Opn ieuw hoog wate r Op oudejaarsdag Is er. volgens 

Rijkswaterstaat, nog geen reden tot ongerustheid. De Mus stijgt. 

maar er wordt nog geen hoogwateraJarm gegeven In de nacht van 

1 op 2 januari stijgt hel water In de rivier ochter zo onrustbarend dat 

het calamltellcnpton tn werking moet worden gesteld Op 4 januari 

wordt een stand van 45.65 meti.t betelkl Itteren en Botgharcn zlJn 

alleen nog nlaar per vrachl\vagen·pendeJdienst Ic- bereiken. Oudere 

lnv1oners en zieken worden gefvacueerd Vier Konlks paarden, die 

In Mllastiicht biJ Ka.steel Hoogcweerth op een ciland1e in de Maas staan, 

brengen het er ternauwernood levend af Op 5 januari begint het 

water weer te zakken. 

Fotozaak Danlël s weg Vroeger, toen je je foto 's nog niet kon 

laten ontwikkelen bij de Hema of hel Kruidvat, ging je naar Danîèls ln 

de Kleine SIB.1l De zaak, die 21ch temidden v.m de winkelketens lange 

lijd heeft weten te handhaven, gaat dichl In de loop van de tljd hebben 

de Oanièlsen zo·n 25 albums met oude stadsfoto·s bijeengebracht. 

Wat daa1mcc gaat gebeuren Is nog niet duidelijk. 

De watertram tussen Itteren en Borgharen 

F o j 1 lijdens de verhuizing van Maastrichtse amblenaren van de 

gemeentekantoren lang$ de Wllhelminabrug naar Randwyck blijken 

allerlei goederen te zijn ·vermist'. variërend van computers tot 

bloembakken. Tijdens de traditionele nieuwjaanbi1eenkomst voor hel 

g-emcentepersonetf 1n Centre Ccram1que worden de ambtenaren door 

Burgemeester Leers hierover aangesproken 

Vrouw e noverschot Maastnd1t telt 1n 1anuarl 2003 122.038 

ln\vOnt1S. Opvallend is dal er aanzienhjk meer vrou\ven dan mannen 

zijn: respectievelijk 63.254 en 58.784. 

Afscheid van Jan Hoen Op 7 j.1nuari neemt Jan Hoen 

afscheid als voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. afdeling 

M.astTicht en Heuvelland, lijdcns zijn laatste jaarrede beklaag! hij zich 

over de vele regels v"aaraan ondernemers 1n de horecabranche moeten 

voldoen. Voor zijn verdiensten krijgt Hoen de In 1996 lngcstelde 

Koninklijke Horeca Nederland Award. Tevens wordt hij erevoorzitter 

voor het leven. 



Borghro:-c:n 
":·•"·Maastricht 

En als het dan gaat vnezen kun 1e over de weg schaatsen 

James Bond cars i n het MECC Wie klassieke auto's als 

hobby heeft kan vanaf 10 januari terecht In het MECC. waar de 

lnterclasslcs·Expo wordt gehouden Veel belangstelling trtkken de twee 

Aston Martln's waarmee James Bond zich verplaatste in Goldlm&er en 

Die anoU1er Day. 

Vrouw bij de Mastreechter Staar DeMas\leechterStaar, 

toch een echt mannenbolwerk. kri1gl een vrouweh1ke z•ngpedagoog: 

de Amerikaanse Louise Deal Zll woont overigens reeds sinds 1987 In 

Limburg. Deal studeerde aan de Universiteit van Washington en aan het 

Maastnchts Conservatorium. 

Nieuwe bibliotheek voor de Universiteit De UM 

heeft een nieuwe bibliotheek: de UB Binnenstad. bestemd voor de 

faculteiten Redlten. Economie en Cultuurwetenschappen. Ook de 

beroemde Jezuîetencollect1e 1s er ondergebracht Het nieuwe gebouw, 1n 

de Nleuwenhofstraat. kv1.im tot stand na een grondige verbouwing van 

onder andere de oude stadsbibliotheek Het teil 700 studieplaatsen, 

v1aa.rvan er 282 voorzien ;z:ijn van een computet. In totdal kan men er 

15 strekkende kilometer boeken kwijt. 

A-2 overeenkomst Oem1ss1onarr Minister van Verkeer de Boer 

ls op 15 januari naar Maastricht gekomen om In hel stadhuis. 

samen met de Gouverneur en de Burgemeesters Leers en Koe:kelkom, 

de overeenkomst te tekenen waarin twart op wil wordt vastgelegd dat 

de werkzaamheden voor de A·2 tunnel In 2007 een aanvang zullen 

nemen. Ook de uitvinder van het lichtgas. Jan Pieter Mlnckelers. woont 

de ple<:htigheid bij. In het 'Mestreechs' bedankt hij polltlek Oen Haag. 

maar ook leers en Sllwenhier. Voor wethouder John Aarts brengt deze 

dag de bekroning voor llJn jarenlange inzet. 
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Groet Mestteechs Dictee 

Hoog water kan Maastricht fataal word e n Als de 

Grensma.asplannen zijn uitgevoerd, Is de kans dal Limburg onder water 

loopt zeer kle•n. Voor Manslnchl geld! dat echter niet. Er zi1n minslens 

vijf plekken In de stad waar de wateócering te laag is. onder andere btj 

het Waterpoorlje bij Hotel Maastricht, in de bocht bij de Franci:sws 

Romanusweg en op de plaats In het Stadspaóc waar de Jeker de Maas 

mstrnoml. Er wordt een werkgroep gevormd om deze problematiek te 

bestuderen. Het verhogen van de kademuren kost 15 miljoon euro. 

Pieke In de P ieter Op zondag 19 januari opent wethouder 

Jean Jacobs een tentoonstelling 1n Centre Cêrilmtque met een selectie 

van carnavalsversJenngen dîe door Pieke Dassen zijn gemaakL In de 

stadshal Is een copie van cafê de Pieter gebou\vd. waarvoor Dassen 

gedurende achttien jaar camavalssch1klerijen maakte De meeste 

daarvan zijn bewaard gebleven. 

Vrijthofgarage Op 19 januari begint de verbouv~ng van de 

garage onder het Vrijthof. Voordat de asfaltlaag kan worden verwijderd, 

moeten een aanlal monumenten worden weggehaald. zoals het 

'Hemieniemonumirit' van Han van Wetering, de fontein en de Perroen 

81î de verwijdering van de Perroen gaat het mis: het onderste gedeelte 

valt bij het omhoogtakelen in stukken De ve1bouwing van de garage is 

zo gepland dat hel Preuvenemint In augustus weer op het Vrijthof kan 

plaatsvinden. 

De Sacré Coeur van Maastricht Op 10 december 1986 

werd de Lambertuskerk aan het Ernrnapleln, ook wel de Sacré C.oeur van 

Maastricht genoemd. gesloten Sinds 1992 st.iat de kerk op de 

monumentent1Jst. hetgeen betekent dat ze niet gesloopt mag worden 

De laatste tijd Zijn verschillende voorstellen voor herbestemming 

gedaan, waaronder hel plan om de kerk te laten fungeren als onder

komen voor Opera~Zuid, Het Bestuur van de parochie, die eigenaar is 

van hel gebouw. is zeer verbaasd dat de gemeente nu een prijsvraag 

voor een rneuwe bestemming he<!ft uitgeschreven. Hel Bisdom blijft 

vasthouden aan een bestemming die in overeenstemming Is met haar 

sacrale karakter. 



G P Maa stri chi Voor de Race & R~lly beurs In het MECC op 

zaterdag 18 en zondag 19 janua,; hebben aUe Grand Prix teams, met 

u1t?ondef1ng van Renault. een bof1de afgevaardigd. De meeste 

belangstelling gaat uit naar de !'Ode Ferrari Zo'n 30.000 1acefreaks 

komen op het gebeuren at. 

Fels oen moot ' t doen ' Fetsoen moot ' t doen' is de Maas

trichtse titel van het camavalshed1e dal Burgeme~ter LeetS op 2B 

januari ten doop houdL Er wordt ook een Nede~andsc ve"ie van 

uitgebracht met nis titel 'fatsoen moet het doen' Met dit hed wil lee" 

een bijdrage leveren aan het debat over normen en waarden. 

De opb<engst van de CD (waar ook het Maastrichts volkslied op stoat) 

gruit naar de Stichting tegen Zinloos Geweld. BIJ de opname mag de 

burgemeester ZJch verheugen in een zeer grote belangstelling van de 

kant van de rned1a. leers staat niet bekend om z11n •voce part1oolare· en 

belooft daarom om het bij één CO te houden, De Horecabond heeft er 

n1ettem1n fiducie în en bestelt meteen 400 exemplaren. 

De toppers van Topvogels 

Trouwen op het Chäteau lnMaast1ichtkonj•totnutoeop 

drie plaatsen 1n de echt worden verbonden· 1n het Stadhuis. tn het 

Spaans Gouvernement en In het Theater aan het Vri1thol. Voor degenen 

die het helemaal 1n stijl willen doen heeft de stad Chateau Neercanne 

lijdelijk tot ' hutS van de gemeente' gemaakt. Orl v•nwege hel feit dat 

de eerder genoemde focaties o.a. In verband met verbouwingen vrij 

moc1l1jk bereikbaar zijn. 

Groet Mestreechs Dictee Op 1mbatiel van Roger Retz en 

Gaston Garnier van de Maastrichtse Ve1kennersband Cd1e 50 jaar 

bestaJ!t) wordt op zondag 26 januari het eerste 'Groet Mcstrcechs 

Oiclee' gehouden Hel dlclee, voorgelezen door Jan Janssen, blijkt 

behoorlijk pittig te zijn: het gemiddelde aantal fouten van de 85 

deelnemers is VfJftig! De \Vlnnaar (deze keer 'geine eeisr> wordt Louis 

van de Bongaert mei 12 fouten. De prominente deelnemers doen hel 

niet zo besL Zo heeft Theo Bovens niet minder dan 27 fouten. Maar h1] 

heeft wel een goed e•cuus: 'lech wèrk al drei weke in Hee~e·. Het Groet 

MeWecchs Dictee wo1dt het volgMd Jaar herhaald. Dan komt et ook 

een dictee voor kinderen. 

Vo ge 1 s Op 26 J•nuan vertrekt de Maastrichtse veren1g1ng Topvogels 

voor een week naar het Franse Amicns, om daar mel hun gevederde 

vrienden deel te nemen aan de \VCteldkamploenschappen vo0-1' vogels. 

De Maastrichtse vogels vallen te midden V'illl de durzenden vogels. 

die uit de hel• wereld Ingevlogen waren, maar liefst zeven keet In de 

prijzen, drie maal goud. drie maal 11lvcr en eenmaal brons. en dat na 

een dramatische Inbraak in november 2002 In een topvogelshow, 

waarblj diverse Maastrichtse topvogels gestolen werden. 







Vri jthof wordt ki jkdoos Grote hekken rond de Vnethof 

drommen slddsgcnotcn komen k•iken naar een diepe kuil die elk uur 

groter en dieper li1kt te worden: de slopeMamer gaal in de door 

betonrot aangetaste partceergarage onder hel plavei~. lerw~I hemels

breed ..,., goede dr"honderd meter verdefop het url de jalcn ztsbg 

daterende slddskantoor tegen de vWcte gaal Wie hooguit een )<lM 

geleden ze• Maast11ch1 rs te moor geworden, er z1in geen leh1ke plekjes 

meer" kan 111n lol 1nno 2003 op 1n het centrum van de oude MaasSlad, 

die goeddeels overhoop is gehaald 

Ambtsee d Burgemeester Gerd Leers gaat ambtenaren op hun 

eerste werkdag voor de gemeente beëdigen en geeft ze verv<>lgcns een 

gedragscode. De eed werd In hel begin van de jaren ldchUg afgesc.haft, 

maar Leers wil met de eed de cohesie in zijn ambtC'n.uencorps 

verstev>gcn Nu bl•Jkt er trjdem de recente verhuizing van de gemeente· 

lr1ke •mbtenaren naar Randwyck nogal wal .Lln gemeentel11ke 

eigendommen ontwttrnd te "I"· maar de burgemeeste< ontkent ten 

stelhg>te dat dat de reden voor de heonvoenng van de eed tS geweest 

De ware reden 1$ hel gemeentelijke inlegntetlsbeleod ten opzichte 

van ambtenaren ~l Is immers "het allerhoogste goed von de 

ambtenaren" aldus de Maastnchtse burgemeester. 

Trlchte r voor Beljer Gert Beljer, scheldend bestuursvoorzitter 

van het Madntoshconcern, krijgt de Trichter, een ereteken dal alleen 

wordt toegekend aan wie grote verdiensten heeft gehad voor de stad 

En als dat voor Iemand geldt. was h<!t wel voor ~Jer betrolckcn bij de 

realisabe van hel Bonnelantenmuseum. Informateur bl1 de vorming van 

l>el tolege van B&W In 1998. bestuurslid van de Kamer van Kooph.lndcl. 

VOOIZllter van de knng Maastricht van de Umbuigse Werkgevert

veren•g•ng Met d•t oJl.s vent.ent h; de Trochter. 

Fo r t St. P ieter valt In de prijzen Voordercst.lur•loevan 

het Fort Sint Pieter wordt door de Postcode Loler•J 2.2 mllioen euro 
beschlkbliar gesteld De oorspronkelijke ligging en historische runctle 

van hel verdcdlglng1wcrk moeten no de restauratie weer duidelijk zijn 

voor het publiek, rnaar het for1 zal wel gerestaureerd worden mcl 

respect voor de natuur Men verwacht daarvan dat de muurhagedl1 daar 

zijn biotoop lot hel natuurgebied rond het fort zal uitbreiden Men weel 

nog met wat de restauratie implrcecrl voor de m1n1golfbJan en h<!I 

restaurant, dal al s.nds 1936 in l>et fort is gevcsbgd Hel fort zelf~ al 

dne eeuwen oud Het werd gebouwd onder druk van de dreiging van 

een belegenng van de stad door Lodewr1k XIV, die rn 1673 vanaf de 

Sint Prelersbcrg Maaslncllt onder vuur had genomen 



Eine vaan Wol der Steenkoud was het en het iegende pijpen· 

stelen toen prins Leon de Twiede tot Prins Carnaval van groot 

Maastncht werd uitgeroepen op de MarkL Leon Il IS afkomstig uil 

Wolder. Haast niemand l11kt hem te kennen, maar daarin zal de 

nieuwbakken stadsprins wel eens snel verandering brengen. zodra hel 

tergend langzaam verwijderde masker waaronder hij verborgen was, 

verwijderd is. daar staat Leon Geurtjens, 39 Jaar oud. Maastricht kan 

gerust naar huis gaan, de nieuwe pnns is er en niets kan de 'boonte 

störrem' nu Oog temperen. 

Sph 1 n x staakt Op 4 februari leggen 340 van de 630 medewerkers 

van Sphlnx het werk neer voor de eerste echte staking na de tweede 

wereldoorlog bij het gerenommeerde bedrojf De directie heeft 

tevergeefs vla de rechter getracht de staking te voorkomen. Ailnleiding 

voor de staking 1-s het vastlopen van de CAO-onderhandehngen tussen 

vakbonden en dlreclle over het sociaal plan voor 120 werknemers van 

Sphlnx Technlcal Ceramics. Deze onrendabele fabriek wil Sphinx 

namelljk op 1 maart stuiten. De directie geeft geen duimbreed toe aan 

de stakers. De staking legt bijna de hele productie van het bedrijf sUI 

Elke stakingsdag gaat Sphinx zo'n slordige 205.000 euro kosten. 

Stakingen bij Sphlnx zijn uiterst zeldzaam, Immers, Sphinx slaat bekend 

als een bedrijf dat goed zorg draagt voor tijn eigen werknemers. Voor 

de stakers is 1n het hu1d1ge conflict echter de maat vol, aldus staking

feldster Hetty Kljzers Oe staking duurde vier dagen. Door bemiddeling 

van burgemeester Leers werd na vier dagen een akkoord bereikt 

Het beeld van Petrus Regout dat door de stakers met doeken was 

omv1onden kon weer van zijn windsels worden ontdaan. De verbitterde 

Sphinx-dorecteur Rob van Brug heeft nog wel een appeltje te schillen 

met de vakbonden. Hij zal de FNV voor de rechter dagen om de 

geleden bedrijfsschade • 200.000 euro per stakingsdag • op de bonden 

te verhalen 

Culturele samenwerking Om in Den Haag een krachtiger 

vuist te kunnen maken en meer subçldies binnen te kunnen halen 

hebben de gemeentes Heerlen en Slttard·Geleen het Maastrichtse aan

bod geaccepteerd om gezamenlijk op cultureel gebied te gaan opereren. 

One cultuurprofielen worden op clkaa1 afgestemd en zullen onder 

het motto 'Met elkaar sterk' tot één programma samen gesmeed 

gaan worden. Dat wordt Ingebracht in het kader van de landelijke 

Cultuurnota 2005. 

Puns Leon Il 

De staking bi/ Sphmx 

1 9 x Lome 1 e Lies Om te lachen was het " en dat de bezoekers 

illnk gelachen hebben, blijkt wel uil het succes van Lomele Lies, een 

productie van het Mestreechs Volleks Te]ater, Met negentien keer een 

voorstelling voor een volle zaal was Lomele lies de langst lopende 

Maastrichtse theaterproductie aller tijden. 

't Fetsoen van Leers De carnavalskraker die Gert Lee", 

burgemeester van Maastricht opnam -zijn eigen tekst op een melodie 

van Fred Mays en John Thoma- bestormde de hitparades. Met zijn tekst 

'Fetsoen moot 't doen' wil Leers een bijdrage leveren aan het debat over 

waarden en normen. Landelijk werden er rond de carnavalstijd zo'n 

vijfhonderd van Leers' cd-debu1 verkocht De opbrengst van het 

s1ngelije is voor een goed doel. 

R a ve 11 j n s protest Oe gemeente wil haar bouwplannen 

uitvoer-en tussen de Ravelijn, de Hoge F1onten en het Erlprinsbastloo. 

De bewoners van de voormaflge woonschool Ravefljn protesteren daar 

hevig tegen. vooral omdat haar geîsoleerde ligging door de bouw van 

vier flats en ruim twintig woningen vernietigd dreigt te worden. 

Bovendien zou het natuur· en cultuurhjs:torlsch monument Hoge 

Fronten aangetast worden door de gemeentelijke bouwplannen 

dfe sluiten op protest van de Stichting Maastricht Vestingstad. 

De Rijksdienst monumentenzorg. tenslotte. meent dat de plannen 

onherstelbare schade toebrengen aan het Erlprinsbastton De plannen 

worden gekenschetst als een 'historische' fout 
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Sch oon , heel en ve i l i g In de komende jaren zal Maastricht 

miljoenen euro's extra uitgeven voor de veiligheid in de stad en voor het 

onderhoud van pleinen. groenstroken, winkelcentra etc. Kortom, voor 

plekken waar veel mensen verkeren. Het nagestreefde ideale niveau van 

inrichting en onderhoud van die plekken wordt in het beleidsplan 

genoemd: schoon. heel en veilig. In hetzelfde plan is ook sprake van een 

multifunctioneel sport· en vrijetijdscentrum aan de rand van de stad, 

maar of dat haalbaar is, moet onderzoek nog uitwijzen. 

Spookhond Een broodmagere zwerfhond houdt al wekenlang de 

gemoederen bezig în Daalhof. Gevaarlijk is hij niet. maar juist erg schuw. 

Kennelijk wordt het beest steeds hongeriger. Uiteraard is de dieren

bescherming gewaarschuwd. Die hoopt de 'spookhond', zoals het 

watervlugge beest al wordt genoemd, te kunnen vangen om hem te 

verzorgen. Waarschijnlijk zal dat alleen lukken als het dier volkomen 

uitgehongerd en uitgeput zal zijn. Buurtbewoners hebben met het dier 

te doen en leggen hondenbrokjes, brood en vleesresten voor hem 

gereed. Tenslotte slaagde de heer M. Durlinger erin het beest te vangen 

met een broodje paté. De Duitse staander liet zich liefdevol door zijn 

nieuwe baas verzorgen. 

Sch adeclaims ce n tra l iseren In het woud van regeltjes dat 

alle mogelijke verschillende soorten schadeclaims bij de gemeente 

omgeeft moet een stroomlijning komen aldus Wethouder Hoogma. 

De juridische kennis moet op één plek worden geconcentreerd. Hoogma 

breekt een lans voor een coördinatiepunt waar de klachten van burgers 

en ondernemers afgehandeld kunnen worden. 

H anden af van o n s eigen dom Deze vermaning aan het 

adres van Burgemeester Leers is met koeienletters op vele ramen van de 

flats langs de A2 bij binnenkomst van de stad te lezen. De bewoners van 

de President Rooseveltlaan protesteren op deze wijze tegen de sloop 

van hun appartementen. 350 flats moeten w ijken voor de voorgenomen 

bouw van de omstreden tunnel onder de A2. Niet alle bewoners blijken 

echter bereid hun eigendom zonder slag of stoot te verlcopen aan de 

gemeente. De gemiddelde prijs van 113.000 euro die de gemeente voor 

de appartementen wil betalen, vinden de protesterende Maastrichte

naren te gering. Het bedrag is niet toereikend om een nieuwe woning 

in de stad te kopen en ook nog de vemuiskosten te bekostigen. 

vandaar het protest; handen af van ons eigendom. 
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Maastr i ch t s aardewerk tentoon geste ld Het Bonne· 

fantenmuseum toont de verzameling Maastrichts aardewerk van het 

echtpaar Aak en Arie Polling uit Voorschoten, de meest verwoede 

verzamelaars van aardewerk afkomstig uit de Société Céramique. Er is 

geen plekje in hun huis dat nog niet in beslag wordt genomen door 

serviesgoed. De verzamelwoede begon toen het echtpaar een halve 

eeuw geleden in het huwelijk trad en als geschenk een boerenbont· 

servies van de bekende Maastrichtse concurrent van Sphinx kreeg. 

De collectie geeft een prachtbeeld van de omvang van de Maastfichtse 

aardewerkproducten in de vorige en de negentiende eeuw. 

Werk l oos heid g estegen In februari maakte het centrum voor 

Wetk en Inkomen cijfers bekend over de werkloosheid in de stad. In een 

jaar tijd steeg de werkloosheid in Maastricht met 14,9 procent tot 5 .657 

per.;onen. Daarmee ligt de werkloosheid op 10.3 % van de beroeps· 

bevolking en dat is ernstig hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral 

jongeren verliezen hun baan en zijn de dupe van de economische crisjs. 

Er is weinig hoop op verbetering, althans in het lopende jaar 2003. 

Stat i on schoongeveegd De politie pakt de overlast van ver

slaafden en daklozen in het centraal station aan. De stad wordt overspoeld 

door drugsver.;laafden en zwerver.; die mogelijk door het strengere 

gemeentebeleid van Heelien naar Maastricht komen. De omgeving van 

het station is een favoriete hangplek. Helaas breidt de overlast zich uit 

naar de straten van Wyck. Het bike·tam van de politie houdt een en ander 

goed in de gaten en laat zo nodig een 'overlastpatrouille' uitrukken. 

Geen volledig VM B O in Maastr icht • West 

Het samenwerkingsverband tussen het Trajectum College en het Jeanne 

d'Arc College dat gericht is op de voorbereidende beroepsopleiding, 

zal niet worden bekroond met een volwaardig VMBO. Er komt geen 

bovenbouw tot teleurstelling van veel ouders die hun kinderen juist 

met het oog op de komende uitbreiding in Maastricht West naar de 

VMBO·school stuurden. Dat betekent dat er geen praktijklokalen in 

de bovenbouw zullen worden gerealiseerd. De VMBO-west ging in 

2001 van start. 

Manusfest i val zo n der s ubsidie vorig jaar sneuvelde de 

subsidie voor het Geusselt-popfestival. Dit jaar wordt subsidie ook 

geweigerd voor het Manus-van-alles Festjval in het Witte VrouwenvekJ. 

Het festival zou aan zijn derde jaargang beginnen. Misschien is er een 

mogelijkheid beide Witte Vrouwenveld ·festivals samen te laten gaan en 

een gezamenlijke doorstart te laten maken. 



Cenliumpulnboop 

Theatertje opnieuw geopend Het mini-theater In het 

iogeheten Pesthuys gaat na een sluiting van bijna twee jaar weer 

open Het werd na een brand gesloten Er zijn provisorisch ongeveer 

40 zitplaatsen gerealiseerd. Provisorisch. want Toneelgroep M '46. 

die het theater bespeelt. heeft nog problemen met de geluidsisolatie 

die goeddeels vernield werd bij de brand. Het isoleren is te kostbaar voor 

het toneelgezelschap dat nu sponsoren gaat zoeken om het probleem 

op te lossen. Tot het zover is wordt het theater beperkt weer In 

gebruik gc1'\omcn. 

Centrum puinhoop Het stadscentrum lijkt wel een grote 

bouwput. Ondernemers klagen steen en been dat de binnenstad niet 

bereikbaar Is door het Maas/Marktpro;ect: te weten de aanleg van de 

tunnel onder de Maasboulevard, de afbraak van de stadskantoren, 

de bouwput van de door betonrol aangetaste Vriithofgarage en, de 

herbestrallng van de Grote en de Kleine Staat, de verbouwing van V&O 

voor de komst van warenhuis De Bijenkorf Wie heeft het nog over het 

ontbreken vafl 'vieze plek1es' in de te mooi opgeknapte binnenstad? 

: HEM..C 

I n dienst van hare majesteit Rijks·. tevens Gemeentelijk 

aTChivaris Phihp Maarschalkerweerd gaat Maastricht verlaten om in 

oktober In Oen Haag aan te treden als directeur van het Koninklijk 

Huisarchief, Hij was vanaf 1999 Rijksarchivaris en vanaf 2000 ook 

gemeentelijk archivaris van Maastrlchl De ingrijpende fusie van archief· 

instellingen In Maastricht zal hij niet meer gerealiseerd zien. 

Fons Olterdissen Prijs De culturele prijs die vernoemd Is 

naar de bekende Maastrichtse volksd1chter en tekstdichter van het 

Maastnchtse volkslied, Fons Olterdissen, word! dit jaar dooi de 

gelijknamige stichting loegekend aan de dichter-schrijver Jo Caris (75J. 

De dialectschrÎjver is verknocht aan het MeSlreechs. Hij Is auteur van 

zov1el een kookboek als van een camavalsroman en van een po!zie

bundel in zijn geheide Maastrichtse dialect. allemaal gepubllceerd door 

zijn eigen uitgeverij Pieter. 
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TV Maastricht In .1clie 

Sporters in spotligh t De Maastrichtse triatleet lochen Cals 

vlet de eer te beurt • Is eerste tot •sporter van 2002' te worden gekozen, 

Nog meer Maastrichtse sporters kn1gen een eretitel: de club Atletiek 

Maaslrict>l (een fusie van Kimbrla en AV '34) krijgt de titel 'vereniging 

van het jaar. Kogeklootster en discuswerpster Linda callemijn werd 

'Sportlalenl van 2002' en Bert Cobben van voetbalclub RKHSV werd 

'Sportvrljwllllger van het ja.11 2002', 

Bonnefantenco llege Onde< de naam Bonnefantencollege 

gaan het Trichtercollege en het Montessoricofle&e voortaan gezamenlijk 

verder. De Kholen zijn al enige tijd geleden samen onder één dak 

gcbr,1cht. De naam kwam naar voren uit een naamwedstrijd die door 

beide sçholen was uitgeschreven De kn•poog naar hel gelljknam•ge 

Maastrichtse museu1>1, dal ove11gens geen bezwaar tegen het gebruik 

van 'Bonnefanten· maakte, past uitcr.1ard heel goed bij een school waar 

de nadruk ligt op kunst en cultuurvakken en waar alleen 'bons enfants' 

school gaanl 

.50 • jaatbot<k m.i1s1tlchl 

MECC-Kermls Het Vrl1thof os totaal opengebrc;>ken Waarheen nu 

met de traditionele 'groete kermes'? Eenmalig is er voor gekozen de 

Servaaskermis dit voorJaar te houden 1n hel evenementenco1nplex 

MECC de minst slechte van vijf voorgestelde altematleve plekken zoals 

het Geusseltpari< of de Brusselsepc;>ort. Omwonenden van het MECC 

zijn des duivels. daar ze al zoveel overlast hebben van hel MECC 

Oe plotseOnge komst van de kermis gaat hun echt een stap te ver• 

TV Maastricht Hel lok.ile televisiestation TV ~aslricht blijkt 

een succesnummer te zijn. In vi<:r jaar tijd is de na;im.sbekendheid van 

de zender enorm gegroeid, zo Is het aantal Inwoners dal kl1kt naar de 

zender 1n Maastricht en Eijsden • waar het station ook le ontvangen Is ~ 

toegenomen tot 81 procenl Daarvan \Vil 61 procent de zender 

niet meer missen op hel blauwe scherm zoals een enquête uitwees. 

TV Maastricht mcrlct wel dat er een economische recessie Is: de 

inkomsten uil advertenbcs vallen bar tegen en dat betekent dat 

de zender grotendeels •fhankelijk is van subsidies. 



K er k en gedupeerd Hel monumentale complex van Maastrichts 

beroemdste kerken - de Servaas en de Slnl Jan - heefl ernstig te n;den 

van de gigantische drilboren waarmee het rotte beton van de Vrijthol

garage wordt gespleten om het te verwijdeien. Door do trllnngen en het 

kabaal valt de kalk soms van de muren van de historische bouwwerken 

en komt de voegspecie soms uil de wanden De stem van de 

voorganger tijdens de kerkdiensten In de Sint Jan (ook op zondag) Is 

eenvoudfg helemaal niet meer te verstaan terwijl de gezangen van de 

Capella Sancti Servatil In de aanpalende Sint Servaaskerk ook alleen 

maar voor 'dovem<insoren' lijken te weerklinken Eerlijk 1s eerlijk: de 

RomMnse Selvaaskerk met zijn dikke muren heeft er wat minder last 

van dan de hoge gotische Sint Jan. 

GG D Maastr i cht in het nieuws 'Coedevoedinghoeftniel 

veel te kosten". Dat is de titel van een Maastnchts GGD-pro1ect dat de 

landelijke Stimuleringsprijs openbare gezondheid 2003 (ter grootte van 

15000 euro) heeft gewonnen. Het betreft een cursus budgetteren voor 

mensen die In schulden geraakt zijn met aandacht voor het samenstellen 

van een hulshoudboekjè, energiezuinig leven. 'nee' zeg.gen tegen de 

verlokkingen van de consumptiemaatschappij en goedkoop boodschap

pen doen. Voor alles leren de curslsten voor weinig geld zo gezond 

mogelijk te eten en te leven. Hulde voor de Maastrichtse GGO widelljk 

Zuid·limburg voor dit bijtonder geslaagde project 

Jo h ns Zaate Herremeniek es MusicolooglohnHoenentSde 

geestelijk vader van de 'zaate herremenlekes'. Zijn eigen clubje 'Zaate 

hellemenie 1959' jubileert deze maand wanl ze bestaat 4 x 11 jaar. 

811 de opnchting van zr;n eigen 'dweilorkest' (de Hollandse benaming 

voor een zaate herremenie) stond hem New O~eans voor ogen' lekker 

vrijuit muziek maken op straat maar dan net even gekker dan in de 

Ame11kaanse stad van de blues. Hoenen schreef In 1972 een klassieker 

onder de carnavalsliedjes. natuurlijk getiteld •oe Zaate Herremenie'. 

De opkomst van dit typisch Maastnchtse fenomeen eind Jaren zesbg 

betekende een revival van het straatcarnavaJ. John Hoenen kan 

tevreden terugkijken op 44 1aar Zaate Herremenie 1959. 

Str i jd om de Geusselt MWlljktdlrectopeenfaillfssementaf 

te stevenen. Oorzaak van de problemen lijkt de Stichting Stadion 

Geusselt te zijn De grond waarop het stadion staat, schijnt ongeveer de 

duurste fn heel Limburg te zijn. Een kantoorgebouw op de plek van het 

stadion zou natuurlijk veel meer opleveren dan een slecht presterende 

voetbalclub. Oat is de leneur van de geruchten. 

De stille tocht 

S t i 11 e toe h t Burgemeester leers, noch het stadsbestuur lopen mee 

fn een stllle tocht door de Maastrichtse binnenstad tegen een mogelijke 

oorlog In Irak. De tocht (25 februari) begint op de Markt en eindigt 

op het Herdenkingsplein. Wethouder Wim Hazeu geeft wel acte de 

présence. leers weigerde want "mijn rol als burgemeester •S niet te 

schelden van mijn persoonlijk leven". 

Van stil protest is overigens geen sprake. De honderden deelnemers 

steken hun mening niet onder stoelen of b;lnken maar roepen leuzen als 

'No more Bush' of 'Stop oorlog tegen Irak' 

Maastricht - fit Limburgs hoofdstad behoort samen met Haarlem 

tot de vier fitste steden van ons land. ET zijn 11eeJ parken en openbare 

ruimtes; reformwinkels en groentenw1nkels doen het goed in 

Maastricht. Evenwel de kwantelt van het water en de Maastrichtse lucht 

Is nlet goed. Ook wordt er nog relatief veel gerookt en gedronken. maar 

alcohol schijnt niet alleen maar slecht te zijn Daarom meldt de GGD: 

'Wij drinken hier ons hartinfarct gewoon weg' . 

P l eidooi voor archeologie Maastricht heeft met zeven 

andere gemeenten een boef gestuurd aan de Staatssecretaris van 

Cuttuur Cees van leeuwen met een pleidool om bij wet ook kleine 

opgravingen In de stad te garanderen. Oudheidkundig bodemonder

zoek lijkt alleen nog maar verricht te hoeven worden bij grote projecten. 

Dat is natuurlijk doodzonde voor een stad \'laar ook kleine opgravingen 

een heef nieuw licht kunnen doen schijnen op het verleden. 

Het publiek waardeert juist de archeolog.lsche diensl Dat draagvlak 

moet behouden blijven. 
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5tadsengel Math Hardy. dlfecteur Eduard D1<ch en Vors Sjadc 54 onU1ullen de gevelsteen van het opvanghuis van Impuls. Foto: Ph1/1p Drtessen 

Koos Beijer overleden In Maastrkhl is Koos Beijer op 88 

Jarige leefliid (21 lebr\/an) overleden. 6e11er was oprichter van de 

Maclnlosh Retail Groep. Macintosh begon als confectieatelier In 1953 

en fs thans een onderneming met ruim zevenhonderd \v1nkels 1n ons 

tand. Belg1i! en Frankrijk. Het hooldkanloor van de groep is geve<itlgd in 

Maastricht. 

Een nieuwe i mp u 1 s Het Algemeen Opvangcentrum Impuls 

opende daags voor carnaval samen met d'n lngel en Vors Sjacic 54 zlJn 

vierde opvangcenllum aan de Lage Barakken 9 . Impuls exploiteert 1n 

Maastricht kleinschaUge opvangh1.1izen voor 'gewone mensen met een 

buitengewone tegenslag'. Jaarlifks melden ruim 400 mensen iich aan 

voor kortdurende opvang. Hiervan kunnen ongeveer 125 mensen bij 

Impuls terechL Vanaf januari 2003 ontvangt Impuls jaarlijks een 

subStdie van 75.000 euro van de gemeente Maastricht. Volgens 

lnitiatielnemertdlrecteur Eduard Dlsch is daarmee na r\/lm 7.Cven jaar 

de conUnUïteil van Impuls v~rzekerd . 

Sl · j11rbo~&c maastrîchl 

Jeker a a npa ss in g en Hel waterschap Roeren Overmaas is van 

start gegaan met de werkzaamheden om de wateroverlast door de Jeker 

te beperken en het snel stromende riviertje natuurlijker te maken. 

Daartoe wordt de bedding verbreed en het gebied wordt ongericht als 

etn parkachtige groenzone waar bijzondere dieren en planten een plek· 

je kunnen vinden. De kosten van het project belopen drie miljoen euro. 

Proteslo 1i fan1 Op een ludieke manier geven de bewoners van de 

nats langs de Al uiting aan hun protest tegen het opkopen door de 

gen1ecnte van hu11 .lppartementen voor de aanfeg van de K1. lJaverse 

ll:gen in hun ogen een te gering bedrag van 113.000 euro. Na eerst een 

actie gevoerd te hebben met enorme posters achter de ramen waarop 

stond 'Handen al van ons eigendom' siert nu een kolossale opblaaspop 

voor.;tellende een olifant het dak van een appartementengebouw om 

een vOQf het stldsbestuur kennelijk nogal provoceoende slogan te 

benadrukken: Aarts & Leers stampvoeten over bev1oners 1':J. traverse. 

Een geïrriteerde Burgemeester Leers kan de lot van het protest niet 

1n11en en kondigt onm1ddell1jk aan de reuze opblaaspop te laten 

verwijderen l"IU blîJkt dat er geen vergunning Is aangevraagd voor de 



plaatsing van het 'luchtige' gevaarte. De automobilisten die de stad 

binnenrijden over de A2 zouden z:ich wel eens ·een ongeluk• kunnen 

S<hnkken van het Immen"" plastic beest op hel dakl 

M i l foenen voo r Maast r icht Maastnchtiseringeslaagdvele 

miljoenen aan EU gelden binnen te h•len voor twee grote projecten. 

Het gaat om 1 ,6 mlljoen euro subsidie-gelden uit Brusscl voor de 

opknapbeurt van de stationsomgeving In Wyck en 2,2 miljoen euro voor 

de herinrichting van de Maäsboulevatd. Er komen In elk geval goede 

f1elscnstall1ngen in de omgeving van hel station; het stationsplein 

wordt opnieU\'J ingericht Daar zal een winkelgalerij worden gebouwd 

en een kantoortoren met ondergrondse parking. Bij de Maasboulevard 

gaal het ook om de bouw van fietsenstallingen en hel maken van een 

onderdoorgang onder het kiosk op de Servaasbrug. 

Bezuinigen De stad moet minstens 10 tot 12 milioen euro 

bezuinigen op de begroting voor 2004 ... de ingrijpendste bezuinigîngcn 

In twintig jaar. Dat ~ nog niet alles- het te bezuinigen bedrag zou 

weleens kunnen oplopen tot 17 mlljoen eu101 In de gemeentelijke 

voof')aars.nota z.al bekend worden gemankt wat het fCSultaa1 is van hel 

overleg van de coalltiepartijen over de vraag waar de hardste klappen 

zullen gaan vallenl 

Busje komt zo Maastrichlenaa1 Bart Stroucken (20) haalde zijn 

D·lijbewïis en werd druirmee de ,ongste tounngcarchauffeur van ons 

Jancl. Voor de kersverse buschauffeur is hel rijden op een touringcar een 

ware passie. Hij verliet zijn opleiding electro-techn1ek aan de MTS ervoor 

om achter het grote stuur van een touringcar te kunnen vertoeven. 

Hij sJaagde met lor voor het rijbewijs en mag nog nel c;>p ziJn tv1intigste 

de weg op mei de bus. De minimale leeltijd voor een D·rijbewijs wordt 

namelijk heet binnenkort opgetrokken 101 21 jaar. 

Van Gogh Een vroege Van Gogh zal In maart door kunsthandel 

Noortman tijdens de Tefal gepresenteerd worden. 'Nettenboetsters In 

de duinen' - Van Gogh schilderde de voorstelling op papier dal later op 

paneel is overgebracht, toen hij 29 jaar oud was in 1882 - iaJ onge

tw11feld de topper worden op de prest1g1euze kunstbeurs, (de grootste 

In haar soort ter wereld), zoals die elk jaar in hel MECC wordt 

georganiseerd. van Gogh S<h1ldetde de voorstelhng toen hii 29 jaar oud 

was In 1882. Noortman vcrr.:tst de Tcfafbezoèkcrs telkenjare met een 

topstuk. Twee jaar geleden presenteerde de kunsthandelaar een p()rtret 

door Rembrandt van R11n dat ovengens nog nîet verkocht is. 

De reusad1üge olifant 

ENCl - Groeve Minister Veerman van Landbouw heeft de ENCI· 

groeve niet aongewczen als beschermd gebied bij de Europese 

Commissie 1n Brussel. Da.t "''ekt verbazjng v1ant vîjf jaar gefeden was dat 

wel nog het geval. De groeve Is niet belangrijk genoeg om als 

beS<hermd gebied In Brussel In aanmerking te worden genomen. meldt 

Den Haag. Dat geldt ovengens wel voor hel grootste deel van de 

Sin! Plelersberg. de Obsecvanl en het Jekerdal Daarmee wordt 

afgraven van de Observant onmogelijk. ENCI ?elf is blij dat de groeve 

geen beschermd gebied meer Is, wat hel bedrijf verb.lasde. 

Hotelbrand De gasten van het luxueuze hotel De l'Empereur 

word•n op 27 februari om half vier in de naeht wreed gewekt door de 

sirenes vJn het brandalarm. Ongeveer honderd gasten moeten 

geëvacueerd worden, ze worden opgevangen in het restat.1rdnl van het 

aan de overzijde gelegen NS station, waar de gasten kunnen bekomen 

van de schrik. Er was korlslulting ontstaan In een electric1teltskastje op 

de begane grond. Dal vcroor:aakte l!on enorme rookoolwikkeling 

waarop de sensoren van het brandalarm onmiddellijk reageerden. 

Tot een bfdnd kwam het gelukkig nlel 







Camava/WOJ 

Vrijthof garage Mei man en mach! word! gewericl aan de bouw 

van een nieuwe p.irlong 1n de 'kuil' op hel Vn1thof in de plaau van de 

door belonrol aangelaste ondergrondse VnJlholgarage. Ool< bjdens het 

tam.lval wordt dootgewerict m twee plocgendoenslen. tes dagen per 

week Na tamavaJ gaal het archeologlsch bodemondcrtock van start. 

Het 'gal rn hel Vrijthof moet dothl z11n voor e1nd augustus als het 

Prcuvenem1nt weer :ui pLtatv1nden 

Carnavalsvierders redden levens Feestende tarnavals

vierders zagen uit een woning op de tweede eläge In de Stokstraal 

midden 1n de nacht (4 maart) een dikke rookwolk op11tzen Ze waat

schuwden meteen de brandweer. Die kon nog maar nel op Ujd twee 

slapende bewoners redden Ze werden mei vcrglfllg1ngsverschljnselen 

door de roolcontw1kkeling opgenomen In hel ziekenhuis 

Du l tsers doen hel g o ed Aan de Unrvtts~<tt van Maastnchl 

slvderen 3700 economiestudenten, van wie er NIO> duizend de Ourt5e 

nal10naklelt bezitten UnivC111tttlSblid O~rvanl meld! dat de Duitse 

studenten het beter doen dan de Nederlandse; ze studeren sneller al en 

halen gcoede cijfers. 

Sociale Visie u11 het rapport Sociale V111e 2003-2015 blijkt dat 

Maaslrichl hel er op sodaal en cullureel niveau nlcl zo gek van af 

brengt. Er is geen sprake vttn verpaupering, 1naar relatief Is er wel veel 

werkloosheid en zijn er veel wao't" Hel opleldlngsnlveau van de 

bevolking is nog altijd ~g en deelname aan vntw11Jigersweric kalft lang

zaamaan steeds meer af Ook os ttn fo" deel van de womngvoorra<1d 

dnngcnd aan ve<vangmg We. Wethouder Manrw Mesman zal aan deze 

punten aandacht besteden 1n de toelromsl ofschoon lc lich l'l>Üseert 

dat er stevig bezuinigd moel worden tot 2007 



De anll·oorlogsdemonsltatie 

Steffeswert Het Bonnefantenmuseum heeft een beeldje van de 

laaVMlddelecuwse llmburgse beeldensnijder Jan van Steffeswert 

(1460/ca 1530) aangekocht voor haar collectie Middeleeuwse 

houtsculptuur. Hel wonderlijke mooie Magdalenabeeldje Is een 

prachtaanwinsl en het tweede gesigneerde beeldje van de meester 

beeldhouwer In de collectie. 

Esp r 1 t Lifestyle· en modemultinabonal Esprit opent in Maastnchl. ln 

de Woffstrruit, haar grootste Ncdc~andse vestiging Deze 'onderneming 

met uitstraling' Is mei open armen binnengehaald. Of ze dat imago ook 

waar zal maken. 2al uit de verkoopcijfers moeten bl11ken Het pand 

waarin hel bedrijf is gehuisvest voorspelt niet zoveel goeds· daar was In 

de afgelopen jaren een enorm verloop. 

19e eeuwse flo r a Het Natuurhistorisch Museum publiceert een 

nooit eerder uitgegeven manuscript (clfca 170 1aar oud) waarin de 19e 

eeuwse Maastrichtse botanist Dumoulln uitvoerig verslag doet van zijn 

botanische wandelingen op en rond de Sint Pietersberg. Het waren 

prachUge tochten langs allerlei vindplaatsen van plantensoorten die 

allang niet meer op de door Dumoulln beschreven plekken groeien. 

De In 1999 overleden bioloog Sart Graatsma had de notities van 

Dumoulln getranscnbeerd in modem Nedertands: nu Is het moeilijk 

leesbare manuscript dan In druk verschenen. 

Anti -·oorlogsdemonstratle Naar schatting 700 deelnemers 

waren gekomen voor de symbolische omslngcllng van de Tapijnkazcrnc 

als protest legen de oorlog van de Britten en de Amerikanen tegen het 

regîmo van Saddam Hoessein 1n Irak. De demonstratie was trouwens 

ook gericht tegen datzelfde regime. Het organiserend oomitc 'Stop de 

oorlog 1n Irak' plaatste honderden witte kruisen tegen het hekwek van 

de kazerne. De kruisen roepen de herinnering op aan de grafkruisen van 

de Amerikaanse soldaten op hel oorlogskc11<hof In Margraten. 
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Carnaval 2003 

Ma 1 berg Uit hel aangepaste her>tructurelingsplan voor de wijk 

Malbefg van de gemeente MaaslrichL. Woonpunt en Woningstichting 

St. Servatius blijkt dat er minder hulzen onder de slope"hamer zullen 

vallen, bovendien verrijst op het Vendelptein geen woontoren en wordt 

prionteît gegeven aan de bouw van een winkelcentrum en een wijkge

bouw. Toch hebben bewone"groepen en hel buurtplatform nog steeds 

hun ernstige bedenkingen legen hel totale buurtontwlkkelingsplan. 

De Opera blij ft Opera Zuid blijft rn Maaslrlchl. Nu het 

Kruishcrencomplex lel een prestigieus hotel wordt verbouwd dreigde 

het opcragezelKhap naar Sitt<lrd te verhuizen, maar het heeft nu 

domiclhe gekozen In de kerk van Malpertuls. De kerk wordt voor 1,6 

n11IJocn euro door de gemeente verbouv1d en ingericht als totaaJ

accommodatie voor de opera. Helaas verdwijnt Opera Zuid daatmee 

wel uit hel stadscentrum. 

sa . jaarbo-ek maaltrlcht 

A ctie Bromsnor De politie heeft vijf tiene" uil Malberg 

aangehouden. Ze v1orden verdacht van tlentaUen inbraken en 

vemlellngen. De aanhoudingen passen In het kader van de Acile 

Bromsnm, bedoeld om de overlast door jongeren In de wijk Maloorg In 

te perken. Kennelrjk helpt ~et zero-tolerance systeem van de polltoe, 

want de kleine crimlnalilelt Is aanzienlijk teruggedrongen In de wijk 

Exit De R 1 d der De zogenoemde Apollotanks zijn met behulp 

van een hoge hijskraan over hel dak uit de uit 1857 stammende 

Sierbrouwerif De Ridder op de Wijcker Maasoever getakeld. Daarin is 

heel wnt Wîeckse Witte gebrouwen. De brouwerij wordt helemaal 

ontmanteld en daarmee vefdwijnt de laatste bierproducent uil 

Maa.stnchl De koperen brouwketels zï1n de enige restanten die bcwaa1d 

blijven omdat de ketelhal een beschermd ójksmonumenl Is. 



Sm a r tshops De bewoners van onder meer het Herdenkingsplein 

en het Misericordeplein zijn verbaasd en geërgerd dat de gemeente 

eindelijk -na jaren geen gehoor gegeven te hebben aan hun klachten 

over de overlast door drugsdealers en drugsgebruikers- juridisch gaat 

bekijken of de groeibranche van smart-. head- en growshops in hun 

buurt aan banden kan worden gelegd. Grote Gracht, Brusselsestraat en 

Kommel zijn straten waar deze handel welig tiert. 

Mosasaurus Bè r Bèr, de Maastrichtse Mosasaurus, is onder de 

et-scan geweest. Het blijkt dat het 66.000.000 jaar oude en twaalf 

meter lange reptiel kennelijk tijdens een gevecht een behoorlijke wond 

heeft opgelopen. Bèr werd in 1998 gevonden in de ENCl-groeve. 

Een van zijn ribben blijkt op twee plaatsen gebroken. Zijn gebeente is 

overigens na zijn dood door haaien aangevreten. De et-scan van de 

afzonderlijke botten werd in het AZM uitgevoerd. 

Mes tree ch San té Voor de derde keer wordt de wijnmanifestatie 

Mestreech Santé gehouden in de Domicanerkertc (25·27 april). Men kan 

er dit jaar weer betalen met 'körkskes' en 'slukskes'. Een novum is dat 

er ook bijzondere bieren geproefd kunnen worden dit jaar. maar • aldus 

de organisatoren • het blijft een wijnmanifestatie. De opbrengst is voor 

de Stichting Kloppend Hart voor Limburg. Er zullen defibrilatoren van 

worden aangeschaft. 

Pa rl e z - v o u s F ra n ç a is? Een aantal wethouders, secretaris Wil 

Rutten, de voorlichter. secretaresses van wethouders en burgemeester: 

sinds kort zijn ze op franse les, anderhalf uur per week. De lessen 

worden verzorgd door een docente van de Alliance Française. Deze 

opfriscursus is nodig in verband met de toenemende Euregionale 

contacten tussen Luik en Maastricht. Binnenkort zijn tolken bij 

Nederlands· Belgisch overleg niet meer nodig. 

Ste r r e n p l e i nke r k De protestantse kerk aan het Sterrenplein 

wordt niet meer voor de eredienst gebruikt. De gemeente heeft een 

plan goedgekeurd om de kerk tot woon· en expositieruimte te 

verbouwen. De tuin zal een functie krijgen a.ls beeldentuin. Het interieur 

blijft behouden. De kerk maakt deel uit van het architectonisch 

bijzondere Suringarcomplex, de protestantse enclave uit de tijd van 

Dominee Suringar, waartoe ook de portierswoning en een protestants 

tehuis en een kosterswoning behoren. 

Gore toiletten Openbare toiletten in Maastricht zijn doorgaans 

goor, onhygi~nisch, stinken naar uitwerpselen, urine en drugs. 

De eerste Grote Maastrichtse Toilettentest heeft uitgewezen dat het 

openbare toilet op het NS-station walgelijk is en dat de toiletten van 

Vroom en Dreesrnan een pluim verdienen voor orde, hygjêne en 

netheid. 

Ri ka word t G i nger Waar eens de Italiaanse Rika een frituur 

dreef op de Tongersestraat no 7 en vooral bekendheid verwierf vanwe

ge haar koningsgezindheid, wordt de eerste ·noodlebar' van Maastricht 

geopend . Rika's frituur heet voortaan Ginger en je kunt er noodles van 

'all over the world' eten. zoals Shanghai fried noodles of Singapore fried 

glass noodles. De zaak heeft een trendy en cool interieur naar ontwerp 

van Rob Stahl. Weg zijn Rika's foto's van de koningin en de kroonprins! 

N i euwe ent r ee tot h e t MECC Maastrichts vooraanstaande 

-congrescentrum MECC krijgt een nieuwe entree in de vorm van een 

atriumachtige voetgangerspassage. De monumentale glazen entree 

met moderne grandeur zal worden gerealiseerd aan de zijde van de 

JF Kennedybrug. De bouw wordt binnenkort gestart; in het najaar moet 

de fraaie entree klaar zijn met het oog op twee internationale conferen· 

ties die dan in het MECC worden gehouden. 
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C u 1 t u ur onder d r uk Miljoenen moeten er worden bezuinigd 

in de stad Maastricht. De zwaarste bezuinigingsronde in twintig 

jaar. De sector cultuur zal zeker niet gespaard worden. Als het aan 

wethouder van cultuur Jean Jacobs ligt, wordt er vooral niet bezuinigd 

op productie gerichte kunsten. Jacobs meent daarmee jong talent en 

hoog opgeleide mensen bînnen de stad te houden. We moeten een 

braindrain tegen gaan, vooral de vernieu\'1ing behouden in de stad want 

zonder vemieuwing verschrompelt de cultuur in een stad. Publiek en 

kunstwereld moeten zich daarover uitspreken. want er is te weinig 

discour'S over cultuur in Maastticht. aldus de wethouder. 

T E FA F Minder bezoekers (maar 65.000 vanwege de economische 

malaise en de oorlog in Irak, zegt men), maar er is meer verkocht dan 

verwacht, aldus de organisatoren van 's werelds meest prestigieuze 

kunstbeurs. Is de kunstmarkt dan toch een baken van stabiliteit in 

economiS<Oh onzekere l ijden? 

Sl achtoffer van het Markt-Maas Project Na dertig 

jaar zaken doen in Maastricht heeft electronicazaak Vogelzang noodge

dwongen zijn poorten moeten sluiten. Weer een economisch slachtoffer 

van het prestigieuze Maas-Marktproject. Vogelzang had al twee jaar last 

van de bouwkundige puinhopen voor haar deuren. De werkzaamheden 

in de binnenstad hebben nu de zoveelste ondernemer de kop gekost. 

Het personeel gaat bij het filiaal van de electronicawinkel in Heerlen 

aan de slag. 

Ambu l ance-ongel u k Tien mensen raakten gewond bij een 

ongeluk met een ambulance op het Oranjeplein in Maastricht. Na een 

botsing reed een ambulance rechtstreeks in op een groep fietsers. die 

nietsvermoedend stonden te wachten voor het rode stoplicht. Zeven 

fietsers worden door de ambulance geramd. Een automobiliste ·die het 

ongeluk heeft veroorzaakt- en haar kind kwamen klem te zitten in de 

auto; de bijrijdster van de ambulance raakte gewond door de airbag. 

Oe gewonden zijn vervoerd naar ziekenhuizen in Maastricht, Sittard en 

Heerlen. Het mag een wonder heten dat er geen direct dodelijk 

slachtoffer is gevallen. Het verlceer op de ringweg rond de stad stond 

urenlang helemaal vast. Een onderzoek moet de oorzaak van het 

ongeluk aanwijzen. 
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Maas- Markt archeologie Het Maas-Marktproject houdt 

stedelijke archeologen een fantastische kluif voor. evenals het Vrijthof

Noord project. Er wordt een digitale kaart gemaakt van het enorm diepe 

opgravingsterrein op de plek waar de oprit naar de Wilhelminabrug 

heeft gelegen. Het bodemarchief op die plaats is nagenoeg ongeschon

den. Oaar komen de contouren van de fundamenten te voorschijn van 

de huizen van de Drie-Emmerstraat en de Kwade Vliegenstraat die in de 

jaren 1930 plaats moesten maken voor de 'nui brögk'. Wellicht komen 

er restanten uit de 17e eeuw naar boven of misschien wel spolia uit de 

Romeinse tijd. Datzelfde geldt voor de opgraving aan de noord kant van 

het Vrijthof. Lag daar wellicht een Karolingisch hof of het graf van een 

van de nonnen van het middeleeuwse Witte Vrouwen-klooster dat op 

die plek heeft gelegen? Overigens wordt er zoveel gestolen van het 

opgravingsterrein dat er 's nachts extra bewaking nodig is. 

Te r ras geblokk eerd Eigenaar R. Mulleneers van Café De 

Perroen aan het Vrijthof wil stopzetting van de aanleg van de tweede 

inrit tot de parkeergarage onder het Vrijthof. Hij vreest dat het verkeer 

voor een goed deel over zijn terras zal moeten rijden en vreest nog meer 

dat hij daardoor enorm omzetverlies zal lijden. De gemeente ziet geen 

perspectief in de argumenten van Mulleneers. De bou\v van de entree 

tot de garage gaat gewoon door. Ook geeft de gemeente niet toe aan 

de bezwaren van bewoners van het Keizer Karelplein, die protesteren 

tegen de lift die gebouwd gaat worden om minder validen makkelijk 

toegang te geven tot de garage. 

Pok kentoer i sme Burgemeester Leers gaat praten met collega's in 

de Belgische en Duitse grensstreek. De vrees is niet ongegrond dat bij 

een mogelîjke terreuractie met biologische \vapens Belgen en Duitsers 

massaal naar Limburg zullen komen omdat Nederland goed geïnstru· 

eerd is in geval bijvoorbeeld de pokken mochten uitbreken. In België 

\vordt helemaal niet gevaccineerd en in Duitsland is te weinig entstof. 

De oorlog in Irak is er de oorzaak van dat in Limburg een goed netwerk 

van inentingspunten is uitgezet. ingeval een van de grote Limburgse 

bedrijven doelwit van een terroristische actie zou worden. 

0ver1 ast Het terrasseizoen is nog maar nauwelijks begonnen of de 

horeca-ondernemers op de markt hebben al weer overlast van drugs· 

dealers en allochtone jongeren. Klanten worden lastig gevallen door 

buitenlandse jongeren, personeel voelt zich bedreigd en wordt dikwijls 

lastig gevallen na sluitingstijd. Ondernemer Jongen heeft daarover zijn 

beklag gedaan in een brief aan de gemeente in de hoop dat die iets zal 

ondernemen tegen de overlast. 



De renovatie van de s~ Hubertuskerk leverde, belten VMM do 

8osd1erweg dit merkwaardi8C beeld op 

Streng reg i me Nadat ttn 24-jarige gevangene doodleuk de 

zwaar bewaalctt Penettntia><t Inrichting Overmaa uld"'P t1J<ltns het 

bezoelcuur, is een stttnge pa~egeltng ingevoerd \tOOf de gev•ngenen 

tijdens het bezoelcuur Sinds 1992 ZIJn zes gevangenen onlsn.lpt uit 

Ovennaze. voornoemde gevangene is ingerekend In Eygelshoven en 

teruggebracht n&lll M.us1ticht. De vuvrgevaarl11ke gevangene 111 weer 

achter slot en grendtl. 

K ru ish eren compl ex In het Kruisherencomplex Is een open dag 

gehouden. Het complex van kerk en klooster wordt gerestaureerd en 

door architect Rob Brouwers verbouwd tot een uiterst prestigltus 

hotel Er Is een expositoe met sdlilderi1en te zien van de hand van 

Chrit Rousseau In zijn werk l>eeft hij het Kruisherencomplex fraai In 

beeld gebracht Na de bouwvakvakantie gaat de restauratM! van start. 

Het hotel zal zcsbg kamers omvatten 







Casino Slavante 

De rl on ~ e 1 der monument De archeolog1sd1e museumkelder 

onder Hotel Oenon aan het O_L Vrouweplcin wordt voorgedragen voor 

de status van rijksmonument Deze aanvraag is terecht gezien de 

bijzonder goede staat waarin de resten van de Romeinse stadsmuur, 

stadspoort en wegen zich onder de begane grond van het hotel 

bevinden. Ze bieden een prachtig beeld van de Romeinse en ook latere 

bewoningsgeschiedenls van de stad. De kelder Is sedert 1988 alleen op 

tondagmiddag. t ij hel wel graUs. le bezoeken. Er w0<dl nu pas vaart 

gezet achler deze aanvraag omdat de eigenaar van het hotel een ver

gunning voor de verbouwing van de museumkelder heelt aangevraagd. 

Kunstencentrum Marres op de schop Detoekomstvan 

kunstencentrum Marres in de Capudjneostraat. podium voor heden· 

daagse beeldende kunst van jonge startende kunstenaars. 1s onzeker 

Het gemeenrebertuur heeft aangekondigd de subsidie aan het centrum 

met ingang v.1n ;anuari 2005 te stoppen. Sinds de opening In 1999 

houdt Marres zich bezig met innovatieve en experimentele kunst 

, " . jaarboe" maas1richt 

Voor de gemeente is de huur van het pand waann Marres gevestigd 1~ 

veel re duur. driekwart van het gemeentelijk subsidie gaat op aan de 

huur>om. Hel bestuur van Marres IS woedend omdat in 1999 het 

prog<essleve kunstencentrum door de gemeente welhaast gedwongen 

werd domH:ilie te kiezen juist In hel desbetreffende pand! 

Protesten zijn te horen van Paul Oevens. docent aan de kunstacademie. 

en zijn collega Suchan Knoshlta Marres is een van de weinige 

discussiefora over eigentijdse kun$t en heeft zich ook nationaal en 

1ntematlonaal als zodanig geprofileerd en waardering gekregen 

Kapllaalvcmlctiglng wordt het voorgenomen besluit van de gemeente 

genoemd of zoals kunstenaar Ruud Beerens het venvoordde: dit îs 

slecht vo0< het prestige van Maastrlchl 

Casino S 1 ava n te Op 17 april gaat het Carno Slavante. na 1aren 

van touwtrekken. weer open Nostalgie alom. want als de Maastrichte

naar het over Sfavante heeft, gaat het over de speeltuin uit zijn 1eugd, 

over het ·meufeke· en de houten glijbaan. maar ook over de nostalgische 

terrasstoelen en hel frisse bier dat er op zwoele zomeravonden 

gedronken werd. Slavante is andemalf jaar dicht geweest en wordt 



voortaan geëxploiteerd door Reder11 SUphouL Gelukkig blijft het 

interieur In oude stijl. Voor het overige Is dit rijksmonument voorzien van 

nieuwe toiletten. een nieuwe keuken en heeft de lambrlzenng en 

overig houtwerk een nieuw verfje gekregen. Monumentale elementen 

als muurschilderingen worden gerestaureerd. Casino Slavante heet 

voortaan Buitengoed Slavante en is tot Grand Café gepromoveerd, maar 

de sfeer Is behouden gebleven. 

De Bosch straat trilt Al Jaar en dag hebben ze er last van, 

de bewoners van de Bosch•lraat de onmogelijke bestraling van de 

Boschstraa.t met al zijn kuiten en hobbels. Het busverkeer dendert er 

overheen en veroorzaakt trillingen die een geluid produceren da1 ver 

boven de toegelaten norm uitgaat. Een handtekeningen-actie moet 

ervoor zorgen dat de gemeente de herbestrating voorrang geeft. 

Die Is nu aan het einde van het gehefe hemestratingsp1oject van de 

gemeente gepland. 

De ontl11chtlngsplfpen van de Maasbo11/evardtunnel 

Sjanse veur twle Humor op zijn best. kopt Dagblad De 

Limburger over deze dlalectvoorstelllng van amateurgezelschap Maas 

en Neker. die het midden houdt tussen een revue en een musical met 

aanstekelijke liedjes en dansnummers. De swingende presentatie wordt 

geroemd. De voorstelling In de Bonbonnière zet twee Mestreechler 

families tegenover elkaar, een volkse en bekakt burgerlijke Dat is lachen 

geblazen! 

De Friettute van Jo Coenen De twee hoog opnjzende 

aluminiumpijpen, die ter hoogte van de voormalige Awwe Stlene 

kerk uit de tunnei steken, kunnen maar weinig Maastrichtcn.1ren 

enthousiast maken. Dat ze zo hoog zouden worden, hadden kennelijk 

maar weinigen zich gerealiseerd. Nochtans z.ijn ze ontworpen door de 

rijksbouwmeester. architect Ja Coenen, In eigen persoon. De pilpen zijn 

een noodzakelijk kwaad. want ze behoren tot de luchtfîlterinstallalie 

van de autogassen uit de Maasboulevardtunnel. De pijpen hebben al 

bijnamen gekregen: fnettute is wel de meest plastische. maar ze 

worden ook al aangeduid als de Tltdnlc of als GTHiltlaten of gewoon 

als M lni..OSM 



Arch1tea Kömg bedac/11 bi/ de vernieuwing van dil pand aan de 

Wilhelmmsmgel een nieuwe, bi/ óe •angrenzMde panden passende 
gevel. De oude gevel mei vle1 bouwlagen ligt erachter. 

Noodkreet Spaans Gouvernement Conservator Monique 

Dickhaul van Museum het Spaanse Gouvernement trekt aan de bel: 

deze mooie stad heeft nog steeds geen fatsoenlijk museumbeleid. 

Culluurwelhouder Jacobs wil de productie genchte cultuur propageren· 

sauveren. Kleine musea en het cultureel erfgoed van Maastricht worden 

geheid de dupe van hot bezuinigingsbeleid van de gemeente. Er bestaat 

geen enkel zicht op de broodnodige extrn expositieruimte, die hel 

Spaanse Gouvernement zonder meer nodig heeft. De finand~le speel· 

ruilnte 11001 bet elegante mu~eum aan het Vri1thof wordt steeds kleiner 

· Wal te denken van de dreigende teloorgang van het cultureel erfgoed 

van de sl<ld? Moeten we straks dan In Venlo naar het aardewerk van 

Regout gaan kijken of om een sch1ldenl van Rober1 Graalland te kunnen 

zien? Dat zou toch al te gek zijn! Monique Dlckhaut zal zich gedwon· 

gen tien haar Museum Spaans Gouvernement deze zomer te sJulten al.s 

de gemeente he t museum nog langer aan zijn lot overlaaL Daar zijn 

gegronde redenen voor. de eigen geldmiddelen raken uitgeput en 

externe financiers zien het niet meer zll1en geld te fourneren aJs de 

gemeente niet over de brug komt met een redelijk voorstel. De helft van 

het gemeentelijke subsidie van 23.000 euro vloeit terug In de gemeen~ 

1ekas In de vorm van huurpenningen Het museum is het enige dat 

regelmatig aandacht besteedt aan het artistiek erfgoed van limburgse 

en Maastrichtse kunstenaars. De gemeente reageerde op de noodkreet 

onder verwijzing naar het nog uit Ie brengen rapport van de LA groep 

dal de samenhang van het cullurcel erfgoed in Maas·tricht onderzoekt. 

Hot e 1 Beaumont Beaumont Hotel Résidence is een begrip voor 

goed logies tot ver buiten de md. Het hotel bestond vorig 1aar exact 90 

jaar Dit jaar gann vijf panden In de l age Barakken tegen de vlakte om 

plaats te maken voor de urtbreiding van he-t hotel met zijn karaktcristie· 

ke fin-de-siècle façade. Die uitbreiding wordt gebouwd volgens 

het gewaagde concept van de beroemde Engelse architect David 

Ch1pperfteld, een architect met een goed oog voor liet h1stonsehe detail 

dat zo •prekend Is voor de stijl van hel huidige hotel. Straks zal het hotel 

75 kamers tellen en het complete interieur zal een metamorfose onder· 

gaan. De keuken echter zal zijn goede naam behouden. Hel hotel staat 

bekend om zijn Elzasser specialiteiten. Dal zal zo blljven, zegt elgenaa1 

Ha.rne Be~1umont 

N ieuwe bestrating Plein 1992 Al na de oplevering van 

Plein 1992 In 2000 begon he t geruzie over de schuldvraag· wie Is er 

debet aan dat het plein er na enkele maanden volkomen uitgewoond 

ull2ag7 De bestrating was binnen de kortste keren aan alle kanten 

beschadigd. Onderzoek wees uit dat niemand exclusief de Zwarte Plet 

toegespeeld kon worden. In verband met de aanstaande plaatsing van 

de nieuwe brug over de Maas is thans een begin gemaakt met de 

herbestrallng van het vierde plein van Maastricht. Hopelijk zal de 

nieuwe bestraling het langer Utlhouden. 

V inkenslag Burgemeester l eers wil een einde maken aan Vrijstaat 

Vinkenslag en de jarenlang gedoogde Intimidaties door de bewoners 

van het grootste woonwagenkamp in ons land. Leers heeft zich 

verbaasd over de angst van overheden en bedrijven voor de kamp

bewoners. De gemeente heeft dal deels aan zichzelf te danken door 

jarenlang njet in te- grijpen Jn de ontstane uitzonderingspositie die 

het kamp had verworven. Ole vrijstaat. 'daar moeten we vanaf. 

De bewoners moeten zich aan de regels houden.' Gemeentelijke 

belastingen moeten gewoon worden betaald. er moet een eind komen 

aan Illegaal stroom aftappen Door de handel In schadcaulo·s is de 

grond vervuild geraakt door cadmium, kwik en lood.Van de 100 



autobedrijven zijn er ongeveer 60 tot 80 levensvatbaar. Het hele kamp 

moet geS<>neerd worden. De woonomstandigheden zijn er mlserabel. 

'De gemeente moet recht trekken, wat ze 28 jaar lang heeft toege· 

staan', aldus Leers. 

K e 1ge1 h iem e 1 Maastricht heeft er een pracht sportcenbum bij. 

Onder de Geusselt is de 'kegelhemel' geopend van de Masl!eechter 

Keigelbond Het kegelpalcis zou slechts de opmaal Zijn naar een 

mul(lfunctloneel sport· en vrifetijdscenlrum. Hel heeft zestien faat 

geduurd vooraleer het nieuwe kegel home er Is gekomen. Of dat nu veel 

goeds voorspelt voor het prestigieu1e plan voor een multlfunclloneel 

sportcenltum, Is maar de vraag. Het kegclpalcis li gevestigd onder de 

noordlribune van het MW-stadion. Bij de opening mochten de 

keigeleers zich vèrheugen in de aanwezigheid van enkele prominenten 

zoals demissionair mini-ster M. van der Hoeven. 

Tasjesdief In Slevrouwe Dagelijks wordt bij Fons Kums, 

pastoor van Slevrouwe, aan de bel gel!okken door daklozen en dwgs

verslaafden Zelden bellen ze voor niets aan. Pastoor heeft alliJd wel een 

muntje of een bote1ham klaar Misschien heeft het grote hart van 

pastoor Kurris er wel toe geleid dal zweivers en daklozen vaak S<>men

komen in zijn prachtige kerk en er een beetje warmte en beschutting 

l"<"gen de regen 2oeken Dat dit onvermijdelijk ook sujets met minder 

goede bedoelingen aantrekt, blijkt. Een tasjesdi•f meende zijn slag te 

kunnen slaan tijdens een dienst. Gelukkig werd de roof verhinderd door 

twee ker1<gangers die de diefstal voor hun ogen ugen gebeuren. 

Een incident, denkt dê ruimhartige pastoor. 

Maas pa v i 1 joe n Het Maaspavil)oen aan de rand van het Stadspark 

is thans in gebruik door studentenvereniging Circumflex. Het gebou\v 

is door de gemeente voor ruim 1,7 miljoen euro verkocht aan de 

Nederlandse Jeugd Herberg Cenl!ale. De Jeugdherberg moest haar 

onderkomen bij de Dousberg verlaten. In 2001 heelt de gemeente het 

Maaspavfljoen gekocht om strategische redenen om ongewenste 

ontwikkelingen tegen te gaan. De studenten van Circumflex vonden er 

voorlopig onderdak. In het leugdherbergplan is voorzien in de bouw van 

een verdieping op het gebouw Orcumflex kan contractueel overigens 

tot augustus 2004 in het gebouw blijven. 

Hel nieuwe kegelpaleis 



Extra trein n aar Randwyck Met Ingang van 14 december 

2003 gaan er twee treinen per uur rijden van CS Maastricht naar 

Randwyck, dat betekent een verdubbeling van het aantal treinen. Deze 

verdubbelde inzet van arbeidskrachten en materieel Is volgens de NS 

verantwoord en nodig omdat het aant.11 arbeidsplaatsen In Randwyck 

en de file problematiek op de A2 bij de Geus"'lt is toegenomen. 

Gemeentesecre tari s vert rekt Cemeentesecreiarls W. Rullen 

vertrekl uit Maastti<:hL Per augustus van dn jaar \vordt hij directeur· 

secretaris van de provincie Noord·Brabanl Rutten Is gevraagd voor de 

functie. Hij is vijf jaar gemeentesecretaris van Maastricht geweest. 

Ama teurkunst en Maastricht Is een platform rijker. Een resultaat 

van het brede cultuurdebat van twee jaar geleden 1s de oprichting van 

het platform voor de amateurkunsU?n, dal meerdere keren per jaar b1J 

elk.aar zal komen en Is opgerkht ondet de pa.raplu van Kumufus, het 

centrum voor amateurkunstbeoefenlng. 

Ves tingmil j oe n en Samen meteen reek$ van achttien voormah· 

ge vestingsteden heeft Maastricht een aanvraag gedaan voor acht mil· 

joen aan Europese substdles voor beheer en promotie van de vesbng

werken Hel geld ui bestemd worden voor restauratieprojecten en 

Informatiecentra. De samenwerkende steden aJs Lille, Den Bosch en 

Brussel willen bovendien hun histo"sche vesbngwerken op de \vereld· 

erfgoedlijsl van de Unesco geplaatst zien te krijgen. 

Maastr ich tse reclame op C NN De Nutsbedrijven 

Maastricht hebben nu de mogelijkheid de reclameblokken die de 

Amcflkaanse nleu\vnender CNN tussen het nieuws brengt te vervangen 

dao< lokale en regionale reclameblokken. De techniek van het kabelbe

drijt maakt het mogelijk naadloos over te schakelen op eigen reclame. 

zei($ al wijkt CNN af van de normale programmering bil bijzondere 

gebeurtenissen. 

MVV n et niet fal l lle t ? De speler» van MW vragen 

fallhssemcnt aan (11 aprll) als ze nret uiletflJk binnen enkele dagen de 

salarissen over maart uitbetaald krijgen. Dit dreigement kom! daags 

nadat de gemeente een laatste verzoek om hulp van MW heeft 

afgewezen . De spelers kunnen niet meer aan hun financi~le vtrplichlin· 

gen voldoen te meer daar onkostenvergoedingen al sinds mei 2002 niet 

meer z11n uitbetaald. De laatste maanden \verden de saJanssen ook 

steeds met hangen en wurgen betaald . 

De Bass1nfonte111 

MVV niet fai l liet Onder druk van de clubleiding en trainer 

Ron Elsen hebben de spelers hun drergement het falllissement van hun 

dub ru1n te vragen ingetrokken (13 april). 

Jubileum Sterr e der Z ee Slevrouwc·kerk viert met Pasen dat 

de kerk zeventig jaar geleden (20 februari 1933) tot basilica minor werd 

benoemd door paus Pius XI en tevens dat honderd iaar geleden de 

voormalige doopkapel lol devotlekapel voor het genadebeeld van de 

Slerre der Zee werd ingericht. Dit is een van de drukst bezochte 

devotleplekken in ons land sedert architect Pierre Cuypers het beeld 

tijdens de restauratie in 1903 zijn huidige plekje gaf. De duizenden 

kaars1es die er worden opgestoken getuigen nog altijd van de 

populariteit van het devotiebeeld. 

Z we 1 t v e u r 1 ei d nen jaar bestaat Zweit veur Leid Hel Nenjarig 

jubileum van de charitatieve stichting heeft 47 .500 euro opgeleverd 

voor de Ronald Me Donald kindervallel In Houthem-Valkenburg. 

Het bedrag werd als gewoonlijk bijeen g<!iport door lopers, fiels<lrs, 

rolstoelers, die allemaal sponsors zochten voor een tocht van tien 

kilometer tussen Valkenburg en Maastricht 

• 

1 
• • 1 

1 



Gerd leers roostert de /ublleumkoffie. Foto Frl/$ Wlddershoven. 

Ma 1 so n B 1 an ch e Dae 1 Een begnp onder koff;eliefhebbers Is de 

naam van Maison Blanche Dael. De welriekende winkel Is eigenlijk 

zowel kofflebranderiî .lis theepakkerij en pindabranderij. De winkel In 

'koloniale waren en comestibles' bestaat 125 jaar en was al die 1aren 

gevestigd In de Wolfstraat. Het Interieur Is nostalgisch; volgepa.kt van 

plalond tot plint staan de stelllngen met allerlei soorten koffie. De zaak 

wordt aJ 35 jaar ged1even door Huub Berghof, tegenwoordig samen 

met zijn zoon Albert. Ze zijn lerechl trots op de volop draaiende oude 

brander die in hun etalage staal En die naam? De winkel Is vernoemd 

naar Blanche Dael, de kleindochter van hel echtpaar dat In 1878 de zaak 

oprichtte Blanche plW>tste in 1928 de eerste koff1ebrander In haar zaak 

De huidige brander is 42 jaar oud en ze wordt gekoesterd als een klein 

kindje, zodat ze over honderd jaar nog kan koffiebranden. 

EN Cl - optimisme Een onderzoek naar de daling van de grond

waterspiegel in het lekerdaJ heeft uitgewezen dat dit niet zo zeer op het 

conto van ENCI geschreven kan worden als we.I op de aanleg van hel 

Albertkanaal 1n de jaren 1930. Als ENCI nog veerbg meter dieper 

mergef gaat winnen ln de toekomst zal dat amper ncg"lieve effecten 

hebben op de grondwaterspiegel In hel Jekerdal. Met een gerust 

hart gaat directeur T. Pluymen van ENCI dus vergunningen aanvragen 

bii de provincie voor de toekomstige winning van mergel 1n de 

Sint Pietersberg. 

Bass in font e 1 n Op Paasmaandag 11 apnl wordt in de binnen· 

haven Het Bassin een drijvende beeldenfonteln onthuld door 

Gerd Leers. De fontein werd ontworpen door Calus Sproncken en 
gegoten 111 brons door Pie Sijen. Het gevaarte is zo'n achtduizend kilo 

zwaar, vijf meter hoog en zes meter In doorsnede. Calus ' Hel Is een 

driivende boot vol beelden.' Het kan dienen als podium voor muziek· 

conCllrten Het geld voor hel kunstwerk (200.000 cruro) werd 

gcschonken door Sappl, dal hel geld beschikbaar stelde toen het 

bednjf, buurman aan de binnenhaven. 125 jaar bestond 
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Tuindorp boos De bewoners van de groene rustieke wijk Trichter

veld, het rustige groene 'tuindorp· binnen de Maastrichtse stadsgrenzen, 

zijn boos. Al jaren lang vrezen ze voor hun behuizingen. Het zijn 128 

kabouterhuisjes die er staan. De plannen van Woningstichting Maasvallei 

Maastricht tot geleidelijke vervanging van de bungalows houden in dat ze 

worden gesloopt en iets groter herbouwd in exact dezelfde stijl en het 

groen in de wijk wordt gehandhaafd. Hierbij zal het behoud van het 

mooie stedenbouwkundig karakter van de buurt alsmede de fraaie en 

rustige uitstraling als uitgangspunt gelden. Dat waren gemeentelijke 

voorwaarden voordat toestemming voor sloop werd gegeven. Iedereen 

heeft ook een terugkeergarantie gekregen. Nee, de bewoners willen na 

de herbouwoperatie niet het dubbele bedrag aan huur betalen of 

gedwongen worden de huisjes te kopen. Dat geld hebben ze niet. 

Daarom hangt het Trichterveld vol protestborden. 

Q u een sday fes tiva 1 Omdat er op Koninginnedag kennelijk niet 

veel te doen is in Maastricht wordt dit jaar voor de tweede keer op rij 

het Heineken Queens Day Open Air Festival georganiseerd. Samen met 

een vrijmarkt op de Onze-lieve-Vrouwe-wat Het Vrijthof is v1egens 

bouwwerkzaamheden aan de garage niet beschikbaar voor de vrijmarkt. 

Het popfestival moet vanaf dit jaar een jaarlijks terugkerende traditie 

worden. De organisatie gokt op tien tot vijftienduizend bezoekers, 

hetgeen onder meer door het slechte weer niet gerealiSttrd wordt. 

Oud - Maastricht Maastricht, de oudste continu bewoonde stad 

van ons land, is nog ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Bij de 

opgravingen aan de noordkant van het Vrijthof is een weg blootgelegd 

die waarschijnlijk uit de eerste eeuw na Christus, misschien wel uit het 

jaar 25 n.c., dateert. De weg loopt parallel aan de rijbaan voor het 

Theater aan het Vrijthof. Er is voorts heel veel aardewerk gevonden uit 

de late tweede eeuw n.c .. maar ook een intacte Romeinse drinkbeker. 

Bij de opgravingen aan de Markt is een deels stenen huis gevonden uit 

de 12e of 13e eeuw, een bewijs voor de vroegste stenen bebouwing aan 

de Markt. Daaronder zijn sporen van menselijke bewoning uit de 11 e 

eeuw aangetroffen. Dat betekent dat de plek van de markt een tot 

anderhalve eeuw voor de eerste stadsommuring al bewoond moet zijn 

geweest. 

Dakterras Vroom en Dreesman opende op de bovenste verdieping 

van haar geheel verbouwde winkelpand een restaurant met het 

hoogst gelegen terrasje van de stad. Het warenhuis adverteerde met 

'Een veerse kiek op Mestreech'. Inderdaad: aan de ene kant kijkt men 

uit over een zee van oude daken richting binnenstad en vanuit het 

restaurant is het uitzicht iets fraaier in de richting van de Maasbrug en 

Wyck. Voor de liefhebbers van een 'veerse kiek' wel een must. 

Culturele verontwaardiging Het is weer eens zover: als er 

zoals op dit moment fors bezuinigd moet worden is de culturele sector 

altijd de klos. Vier cultuurdirecteuren waarschuwen voor kortzichtig 

bezuinigingsbeleid. Jacques Giesen (Theater aan het Vrijthof), Douwe 

de Graaf (Natuurhistorisch Museum), Ko Oosteiwijk (Kumulus) en 

Harrie Smeets (Centre Céramique) bepleiten dat cultuur juist financiële 

impulsen moet krijgen in de komende tijd. Houd jong talent in de stad 

die toch al zo'n vergrijsd bolwerk dreigt te worden, een soort Florida aan 

de Maas. Durf investeren in cultuur en vooral op de lange termijn. 

Maasboulevardtunnel getest Het wetenschappelijke 

onderzoeksbureau van TNO gaat op 26 april brandproeven houden in 

de nieuwe tunnel onder de Maasboulevard. De Europese eisen voor 

veiligheid in tunnels zijn veel strenger geworden na twee ongelukken in 

tunnels. zoals Kaprun (2000) en de Gotthardttunnel (2001) Bij die 

rampen kwamen 166 men.sen in totaaJ om het leven. Omdat ze niet op 

tijd de vluchtwegen konden bereiken. In de Maasboulevardtunnel 

moeten gebruikers binnen vier tot zes minuten in veiligheid zijn. In de 

Maastrichtse tunnel worden vluchtwegen, brandmelders, rookschermen 

en rookafvoer gecontroleerd. 

Jean W olfs overleden De van oorsprong Eysdense organist 

Jean Wolfs is op 76-jarige leeftijd in Maastricht overleden. Hij was 45 

jaar cantor-organist van de Onze·lieve-Vrouwekerk Hij nam in 2000 

afscheid van die functie. Wolfs was het brein achter de jaarlijkse 

internationale orgel academie L'Europe et L'Orgue. Hij trad op talloze 

concerten als solist op en was zonder meer de 'Ambassadeur van 

Slevrouwe'. Twee ingrijpende orgelrestauraties. zes pastoors en duîzen· 

den eucharistievieringen maakte Wolfs in zijn kerlc mee. 

Trombones op Plein 1992 Op tweede Paasdag zagen 

honderden nieuwsgierigen hoe tachtig trombonisten zich vergaarden 

op het zonovergoten Plein 1992 en daar samen de mars '76 Trombones' 

speelden. Het was allemaal voor een goed doel: War Child. Uit het hele 

land waren trombonisten voor dit evenement naar de Limburgse 

hoofdstad gekomen. 

Rech tbank extra bevei l igd Vorige maand heeft een dertig

jarige man uit Brunssum, naar later bleek, met een vuurwapen op zak, 

in de rechtszaal een hoorzitting bijgewoond. Het is nog steeds een 



raadsel hoe dal heeft kunnen gebeuren_ Hel incident was wel unleldlng 

om de bezoekers van hel paleis van 1ustihe voort.wi ~I eltctron11<he 

dcteruestaven btj de ingang te sc.annen en Ie controleren en meer 

21U1ngen txl" ~ beve1llgen 

Maastricht afvoerputje Rcehlbankpr...:lenl !.Impe bep4etlte 

onlangs de legabsenng van softdrugs vanwege het enorme ~idsbtsl•g 

op het 11pparaa1 van pohbe en JUst1t1e. waardoot er te we1n1g mankracht 

Is om de •echte· crim1nahtolt te bestrijden Burgemeester Leers reageer· 

de daarop mei een waarschuwing voor de gevolgon van legahscMg 

voor zl1n stad. HIJ vindt de door Lampc aangctwcngclde discussie 

'prachllg' moa• waatschuwde dat liberalisenng alleen maar mogelijk I~ 

1n samcnlj)ldak met de ornnni;ende buurlanden Ou.uland en Belgit! 

"Anders b111vtn we het afvoerpuljC van Europa· 

Balkons storten In: twee dode lijke slachtoffers 

In de nieuwbouww~k Céramique ZJjn in de vroege avond vin 24 apnl 

twee mensen om het leven gekomen toen Vijf balkons van een gloed 

nieuw appar1emcn1encomplex lnrt~n. Het omgekomen cehtpa.>r zat 

op hel balkon van hun appartement op de V1Crdc verdtepmg en werd 

bedolven onder het neetstortend pum van het balkon van de vl1fdc 

verdieping Het ongeluk dat hen fataal werd, vond omstreeks 19.00 uur 

p4ants Mogelijk 1s een construc~efout de oorzaak van de ramp. Rond 

die ll1d brak het bovenste balkon van hel luxe complex Patio S<:vllla op 

de hoek van hel Dnemslunet en het BeflefrOldlunet spontaan af van de 

gevel Door hel enorme gewicht werden ook de overige vier balkons 

van de onde1llggende verdiepingen "' de val van stenen. gla1, beton en 

balken meegesleurd en van de gevel losgescheu<d. Na een uur werden 

de lochamcn von de betde 11.Khtoffers geborgen De insto<ting dwrde 

exact v~floen seconden Een groadig onderzoek moet u1tw~zcn W1è 

V<f"antwoordel11k Is voor hel ongeluk. All6 wijst op een comlructoefout 

in het ontwerp van de Spaanse architect van de Patio Sevlll• 

Balkons verkeerd opgehangen De ophanging van de 

balkons van hel appartementencomplex Pallo Sevllia deugd• niet. 

Deskundigen lelden dat af uit de manlcr waarop de balkons • met 

fundering en al • van de gevel zijn afgebroken, Normaal 1ouden ze 

alleen schuin voorove1 hellend aan de gevel komen Ie hangen als er een 

defect wis De manier waarop de balkons bevertlgd W4fen IS een 

beproefde Du1U. methode die al vi1ftlen jaar lang overal In gobru1k is 

De Maastnchuc JUSb~ IS -• 35 tecMrcheurs een strofrcehteli;k 

onderzoek gestart !lial de schuldvraag. Bouw- en wonlngt0<Z1Cht van 

gemeente Muslncht hgt onder vuur.tnmtddels ''" de SS gcevacueerde 

bewoncts van het compie~ PaUo Sevllla weer lfruggekeerd naar 

hun woningen. Alle overhangende balkons van hetzelfde type als de 

rampzalige balkons 211n gC$lut 







MVV supporters vlak voor de bestorming van het stadllu1s 

We re 1dcrls1 s De wereldcrisis Is ook In Mautricht tastboor 

geworden; de alsmaat dalende aandelenkoer<en. hoge hypotheek· 

schulden, massa·ontslagen en de kwakkelende huizenmarkt hebben 

grote Invloed op de samenleving. In het eerste kwartaal van 2003 is het 

aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering in Maastricht met maat 

liefst 30% gestegen lol een totaal bestand van 4023 cliënten Toch blijkt 

het aantal bi~tandstrekker< in deze periode maar met 150 klanten te zijn 

gestegen. omdat on dezelfde periode toch veel mensen weer een 

andere baan hebben gevonden. 

Bu r enruzie I n het Heuvelland De samenwerking tussen 

Maastricht en haar directe buurgemeenten in het Heuvelland komt maar 

n1et pijn en moeite van de grond. Uit een onderzoek, dat door de 

Provincie Limburg werd Ingesteld, bhfkt dat de centrumgemeente 

Maastricht vooral de lasten moet dragen voor de regio, maar verder 

nauweil1ks profiteert van de samenwerking met de omliggende 

gemeenten Margrnten, Eijsden, Meerssen en Valkenburg Zo moet 

Maastricht wcl zorgen voor voldoende woningbouw. werkgelegenheid, 

gezondheidszorg, ondcowijs en cuihnelc voorzieningen, maar krijgt zil 

van de buurgemeenten nauwelijks iets daarvoor terug Het gemeente

bestuur ts ondermeer gepikeerd omdat de buurgemeenten nauwelijks 

bereid ZIJn om grond af te staan voor de hoogstnoodzakcli1ke uitbreiding 

van industrieterreinen en \\'On1ngbou\vlocaties. 

Aanleunen In de Lenculenhof Op lnitoalfef van de 

Woning•llchting St. Servatius wordt aan de Abtstraat het zorgcentrum 

Lenculenhof gerenoveerd en uitgebreid, waardoor de bewoners twee 

keer zoveel woonruimte krijgen. Aan de zijde van de Abtstraat wordt 

een nieuwe uitkragende glazen gevelpartij gebouwd naar een ontwerp 

van de Heerlense architect Theo Teeken. Naast het zorgcentrum worden 

veertien aanleun\\IOningen gebouwd. Na deze tcoovatie beschikt het 

zorgcentrum over 46 ouderenv1on1ngen, 118 z.orgappartementen, een 

nieuwe afdeling voor de dagvcrtorging met e>ctrtl reueatieruimtes en 

~n nieuwe petc;oncelsvoorzlening. 

Voetballers MVV op de flets Despeler<enmanagersvan 

de noodlijdende Maastnchtse voetbalclub mogen sinds kort met de loets 

naar de tmlningen In de Geussel~ nu de lease-firma van BMW de 



contracten met de club heeft verbroken en de luxe automobielen zijn 

teruggehaald bij de klanten. De spelers van MW waren al flink 

gedupeerd omdat ze inmiddels al drie maanden geen salaris hebben 

ontvangen. 

KNVB - M V V De directeur van de KNVB, Henk Kessler. maakt 

kenbaar dat er voor MW geen toekomst in het betaald voetbal bestaat. 

De dub heeft in zijn ogen door haar 'onverantwoord maatschappelijk 

gedrag' het betaald voetbal van Nederland beschaamd. Omdat de 

clubleiding niet concreet kan aangeven hoe zij de schuld van 1,5 miljoen 

euro kan aflossen, wil de KNVB aan MW geen licentie meer verlenen. 

Ook Burgemeester Leers heeft de hoop op een goede afloop van de 

redding van MW opgegeven. 

L i mburghu is van de baan Het Limburghuis, waarin vijf 

historische instituten samen zouden gaan. is na vijf jaar onderhandelen 

nu definitief van de baan. In het limburghuis zouden het Sociaal 

Historisch Centrum voor Limburg. het Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap. de vereniging Veldeke, het Provinciaal 

Rijksarchief en de Gemeentelijke Archiefdienst samen gaan werken in 

een nieuw centrum, dat in het Rijksarchief aan de St. Pietersstraat 

gehuisvest zou worden. Het centrum zou in Nederland de eerste 

digitale archiefbron voor al het genealogisch en plaatsgebonden 

historisch onderzoek moeten worden en hiervoor was al een bedrag van 

2.5 miljoen euro gereseiveerd. Dit bedrag wordt nu besteed aan de 

verbetering van de dienstverlening. 

Op de bres voor MVV Onder aanvoering van Wethouder 

Piet Keijmis wordt een ultieme poging ondernomen om MW van de 

ondergang te redden. Op een ingelaste Collegevergadering wordt 

voorgesteld om voor 1,5 miljoen euro garant te staan, zodat een 

dreigend faillissement afgewend kan worden. Voor de financiering van 

het reddingsplan wordt gedacht aan de vestiging van een gokhal in het 

Geusseltstadion. maar dan moet wel eerst het bestemmingsplan 

aangepast worden. De gemeenteraad is sterk verdeeld over de 

zoveelste reddingscampagne. 

Rij-ins tructeur zonder r i j bew i j s waaromzoujenogeen 

peperduur rijbewijs halen als zelfs je eigen rij-instructeur zonder rijbewijs 

achter het stuur zit? Bij een politie<:ontrole op de Bieslandeiweg wordt 

geconstateerd dat het rijbewijs van de rij-instructeur al vele jaren 

geleden was verlopen en bovendien blijkt dat hij ook nog eens te veel 

drank tot zich had genomen. De instructeur probeert de agenten tot 

clementie te bewegen door te stellen dat hij toch niet zelf achter het 

stuur heeft gezeten, maar desalniettemin wordt zijn lesauto wel in 

beslag genomen. 

Jan Wi j nen en Wim te N i jenhuis uit de zorg 

Directeur Jan Wijnen en bestuurder Wim te Nijenhuis van Stichting 

BA. het voormalig Burgertijk Armbestuur. nemen afscheid wegens het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Onder hun directoraat en 

bestuur werden vele nieuwe verpleegtehuizen en zorgcentra in 

Maastricht gebouwd, zoals de Molenhof. de Lenculenhof, het Verpleeg

huis Klevarie, de Koepelhof. de Zeven Bronnen en het zorgcentrum 

Sonneville. 

In de loop van dertig jaar is er onder hun bewind veel veranderd in deze 

sector, waar de mensen nu meer kunnen genieten van hun derde 

levensfase, met meer zorg op maat, langer zelfstandig wonen, grotere 

appartementen. meer garantie op verpleeghulp en meer gebruik maken 

van de stedelijke voorzieningen. Het afscheid werd besloten met een 

receptie voor 800 genodigden en een serenade van Fanfare St. Joezep. 

MVV-supporters bestormen het raadhuis Eenvrijwel 

unanieme r'aadscommissie steunde Burgemeester Gcrd LcctS in zijn 

advies om geen steun meer aan de noodlijdende voetbalclub te verlenen 

en ook geen toestemming te verlenen voor de vestiging van een gokhal 

nabij het MW-stadion. De toespraken in de raadszaal waren ook via 

luidsprekers op de Markt te horen en nadat het nieuws van de afwijzing 

bekend werd, raakten enkele supporters oveiverhit en begonnen het 

stadhuis met stenen te bekogelen. Een dertigtal MW-aanhangers 

probeerde zelfs aan de achterkant het stadhuis binnen te dringen, 

hetgeen door de politie ternauwernood verhinderd kon worden. 

Twee agenten raakten hierbij gewond, negen supporters werden 

ingesloten en de burgemeester en de commissieleden konden pas rond 

middernacht het stadhuis onder politiebegeleiding verlaten. 

MVV ook politieke p a rtij? Enkele supporters van de 

voetbalclub MW hebben het plan opgevat om een nieuwe politieke 

partij op te richten: MVV, en dat staat dan voor Maastrichtse 

Volks Vertegenwoordigingl Voorman van de partij in oprichting is 

de coördinator van de supportersvereniging A. Limpens, die met de 

politieke partij MW het debat rond het voortbestaan van de voetbal· 

club MW nieuw leven wil inblazen. 
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In het Witte Vrovwenveld gaven de baslssd1oollleer//ngen het soede voorbeeld door ;il het zwerfvuil op Ie ruunen 

De s la g om Vinkenslag Burgemeester Gerd Lee1s voert iijn 

voornemen uit en maakt een einde aan de vrijstaat Vinkenslag. In de 

vroege uren van 20 mei valt een peloton van 700 pollUeagenten, 

ME·ers en marechaussee het v1oonwagenkamp bînncn fn 22 loodsen 

worden hennepplantage> aangetroffen en enkele loodsen worden 

onmlddellljk door de grijparmen van shovels met de grond gelijk 

gemaakt De bliksemactie maakt tevens een einde aan de 1arenlange 

situatie van tolereren en gedogen, Intimidatie en escalatie. 

De Vinkenslag is het grootste woonwagenkamp van Nederland en 

binnen drie Jaar moet dit kamp volledig gesaneerd worden omdat de 

bestaande situatie ult oogpunt van velligheid, milieu en volksgezond· 

heid volstrekt onhoudbaar 1s geworden. De kosten van deze sanerings· 

actie worden geraamd op ruim 24 miljoen euro. 

Beroeps cri ticus Tychon uit de raad g eze t Beroeps· 

criticus Ir. S. Tychon is op last van Burgemeester Gerd leers door de 

veiligheidsdienst uit de raadsiaal verwijderd, nadat hij herhaalde 

verzoeken om vrijwillig de zaal te verlaten had genegeerd. Al enkele 

jaren voert Tychon acUe tegen de gemeente vla bezwaarschriften en op 

inspraakavonden. waarbij hij er niet voor terugdeinst om bèstuurders en 

ambtenaren te 1nbmideren. Om de ove1last van Tychon 1n de toekomst 

In te perken wordt overwogen om hem een lokaalverbod op te leggen 

Maastrichtenaar leeft gezonder DeMaastrlchtenaarisde 

laatste vijf jaar steeds gezonder gaan leven: hij eet minder vet, rookt 

minder en leert sportiever: dal •s de uitslag van het onderzoekspro1ect 

Hartslag. dat de Universiteit Maastricht sinds 1998 1n Maastricht en de 

aangrenzende gemeenten heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 

20.000 inwoners meegewerl<t met een gezondere levensstljl. A<ln de 

Universitell Maastricht promoveert G. Ronda op een procfschrilt 

waarin de gezondheidsbevordenng centraal staal 

Maastri cht heeft een nieuwe moskee DeMarokkaanse 

consul-generaal Ha} Bot.rthar en Burgemeester Gerd Leers hebben aan 

de Sint Lucasslngef naast de Turkse Tevh!dmoskee de nieuwe Moskee 

van de Masokkaanse gemeenschap geopeod. Het nieuwe gebouw 

omvat een grote gebedsruimte. een gemeenschapsruimte. een winkel 

en enkele leslokalen. De Vereniging El Fatli heelt 20 jaar gespaard om 



deze nieuwbouw te realiseren. Het nieu\ve gebouw heeft een kocpcl en 

een minaret 1n moorse stiJI. 

Leers krijgt koge l bri ef Burgemeester Gerd Leers heelt een 

anonieme kogelbricf ontvangen. Eerder werd hij al via het Internet 

met de dood bedreigd, nadat hij het besluit van de gemeenteraad ovet 

de subsidiestop aan MW had geopenbaard. Via de media maakt de 

burgemeestet kenbaar dat deze anonieme bedreigingen ook vervelende 

consequenties voor zijn gezin hebben. maar dal hij niet zal zwichten 

voor deze laffe acties en dal hij nog steeds blijft staan voor de genomen 

be.sluiten, die in het belang van de stad zijn. 

Laatste wedst ri jd M V V Delaatstewedstrljd lndecompeti · 

tie 2002·2003. maar misschien zelfs de allerlaatste wedstrijd van het 

prof-elftal van MVV. wordt op 30 mei 2003 gespeeld tegen VW uil 

Venlo. De sombere vooruitzichten van MVV wo<dca verhevigd door 

een ootvefdovcnd on\"1Cc<. waaf\l'OOf de schelds-rechter de wedstrijd 

zelfs veertig minuten laat slltleggcn. Ulleindeli1k verliest MVV deze 

Limburgse derby met 1·2. 

Heri n richting Vrijthof Dwars over het Vrijthof komt een 

diagonaal liggend wandelpad van de nieuwe Ingang bij het 

Generaalshuls naar de hoek aan de Bredestraat het pad wordt bestraat 

mei Chinese Padangtegels. In totaal wordt 12.000 m' met natuursteen 

bekleed. Het middenvlak blijft wel ultgevoo1d In asfall met Ingewalst 

parelgrind Ook worden er nieuwe banken en straatlantaarns geplaatst: 

de totale herinrichtingskosten bedragen 1 .650.000,· euro Het kunst

werk De Zaate Herremenie van Han van Wetering krijgt dankuï een 

kleurrijke coating nog meer uitstraling. 

Servaasfeeste n aan d e Bron De processie naar de 

St. Servaasbron van Biesla.nd vierde dit jaat haar zi1 veren jubileum. 

Onder een stralende voorjaarszon fiepen de proeessiegangers van de 

Theresiakerk over de Bieslanderweg naar de St. Serva.asbron waar een 

Heilige Mis werd opgedragen door de hulpbisschop Everard de Jong. 

Onder de aanwezigen waren Burgemeester Gerd Leers en de 

demissionaire Minister Maria van der Hoeven. 

De pro,essie naar de Scrvaasbron 
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De Ho&e Brug Is veilig gearriveerd 

Hoge brug I s onderweg De nieuwe voetgangersbrug is 

vanuit constructiewerkplaatsen In Rotterdam en Krimpen aan de IJssel 

overgeladen op twee pontons. De twee brugdelen hebben een lengte 

van 82 meter. De verschfllende onderdelen worden In Lwee dagen via 

het Julianakanaal naar Maastricht vervoerd De verdere opbouw van de 

brug tal tot hel einde van hel 1aar duren De Hoge Brug, die voor 

fietsetS en voetgangers de verbinding tussen het Cêramlqueterreln en 

de v1estoever zal reafiseren Îs ontworpen door de Luikse ingenieur 

René Grelsch. 

Nieuwe raadz aa l mooi en duur Voor de bouw van de 

raadzaal in het pl..'tn Markt· Maas wordt ruim twee keer roveel geld 

uitgetrokken Een wetkgroep uit de raad heeft aanbevolen 0 1n de 

nieuwe raadzaal een rep<esentatlever karakter te verlenen en dat moet 

lot uitdrukking komen in de ruimtelijke vertaling van de functie en In 

het matcnaaJgebru1k. Het aanvankelijke budget van 1, 13 miljoen euro 

wordt verhoogd lol 2.72 miljoen euro. 



De meerk01otrn van deze operatie moeten door de pro~tontw1kkela.ir 
bonnen het beitaande budget van het totaalplan weggeschreven 

w0<den B•J dt beh•nd<l•ng v•n het VOOITTef on de R.ud wO<dt ""t pUn 
van d• artMecten IO CO<Mn en Bruno Albert bektrtJS«td doot 

COA·fracttfVOOrZ•Utf Va:n Rens... Het ontwerp van de n1tuwbouw aan 

de Mart.tzojde met ronde gev•ls en plattt daken vtrge~k h~ zelfs 
met de bouw van het Enlle·Deuxcomple<. dat nu na 25 ia•• wordt 

•fgebrok<'f1 

André Rleu bij de h e lden va n 2003 AndréRoeulsdoor 

de lezers vnn het Internationale Timt'·magazlne uitverkoren tot ~~n van 

20 Helden van 2003. samen met andere beroemdht'den zoals de Paus, 
Nelson Mandela, Tony Blair en Jacques Chlfac. De Top 20 v,1n de 

Helden van 2003 wordt aangevoerd door de zanger Bono van de 

Bnts.. popgroep U2, op hem werd b!pld eenderde van de stemmen 
urtj!el>racht Roeu sluot de rij van Helden af op de twmhgste pt.1.us 

ik ·0utch celebnty V!Oltnr;t and orchestta leader' 

Balkons Patio Sevilla waren n iet goed onderste und 

Uit een onderzoek van de Delftse hoogleraar p<of 1 WJlraven bl11kt dat 

de ondersteuning van dt balkons van het appartementencomplex Patio 

S<ivlila op hel Cêram1queterrein niet deugdehJk wa>. De betonnen 

b•lkon~ werden door verticale rtlllen pilaren ondersteund, mMr op de 
begane grond kwam de onderste steunpilaar niet uil op de keldermuren 

zoals gepland en d.1arom bedacht de aannemer een hulpconstructie. 

die echter onvoldotnde draagkracht beul 

Tunne l Maas boulevard geopend De wethoudtrs Piel 

Ke.1mrS en IOhn Aarts hebben samen de wnnef onder de Musboulevard 

geopend. bjdens ttn muv~ vemssingswande~ng van de stichhng 

INTRO on ttn ondergrondse borrd Na één uur \Wrd de tunntl 
vri1gegcvcn voor het verl<eer Dankzq deze vierhonderd meter l.1nge 

tunnel kin de verkeerss1room langs de Maas aanz1enl11k sntllrr en 

veiliger afgewikkeld worden. Tijdens de opening klonk via de ~elu1ds· 

lmtallalie van 30 aulo's het klankspektakelstuk 'B1nncnslcbultcn· van 
Johan Luljmes. de artlrtlek leider van lnlro-ln Situ De nieuw~ tunnel 

tus>en do St Scrvaasbrug en de W1lhelm1nabrug beval een volauto· 

mabsch ulamltc1tenbeslnjd1ngssysteem. 

Mtt n'ul1t-k urt auto ·s f!ff van v1ott«en weid de MtJSboultv11dtunntl 
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Europese subsid i e voor de vest ing De Europese 

Commissie heeft aan de stad Maast(icht bîjna 1 miljoen euro subsidie 

toegezegd voor het promoten van de vestingwerken. Deze subsidie 

maakt deel uit van een internationaal vestingproject, waarbij voor 20 

vestingsteden in Frankrijk, België en Nederland ruim 8 miljoen euro 

subsidie is gereserveerd. De subsidie voor Maastricht wordt gebruikt 

voor het Fort St Pieter en de Hoge Fronten. Ook zullen de 20 

vestingsteden zich met een boek ... verk presenteren en komt er in het jaar 

2004 een lichtspektakel rond het thema vestingwerken. 

Grafsteen voor de eerste bewoners van Nederland 

Aan de Brusselseweg is door Wethouder Wim Hazeu een reusachtige 

gedenkplaat onthuld ter herinnering aan de opgraving in de 

Belvedèregroeve. Tijdens deze opgravingscampagne zijn resten 

gevonden van de oudste inwoners van het paleolithicum, die hier 

250.000 jaar geleden al kampementen aan de Maasoever hebben 

gehad. De granieten gedenksteen voor de 'homobelvederiensis' is door 

Essent·Milieu aan de gemeente Maastricht aangeboden. 

Melchior redt MVV Een club van dertig ondernemers heeft 

een reddingsplan opgesteld voor de sanering van de schuldenlast van 

de voetbalclub MW en daarnaast kan de dub rekenen op een 

financiële injectie om een gezonde doorstart te maken. Deze steun îs 

ook noodzakelijk omdat de KNVB een bankgarantie van 500.000 euro 

eist. Zonder die garantie krijgt de dub geen licentie meer. In de club van 

dertig zitten ondermeer vertegenwoordigers van de ENCI. ING en 

O·Park. Oe redding van MW is vooral te danken aan een miljoenengift 

van Leon Melchior. die daartoe door Burgemeester Gerd Leers werd 

aangezet. Deze 76·jarige multîmiljonair (Quote schatte zijn vermogen 

onlangs op 900 miljoen euro) was in de jaren '70 voorzitter van MVV 

en neemt nu de leiding over in de Raad va.n Bestuur van MW. 

Gemeente Maastricht bezuinigt De gemeente Maas· 

tricht wil de komende vier ;aren ruim 40 miljoen euro bezuinigen, 

door efficiencyverbetering, ombuigingen en versterking van het profijt· 

beginsel. In 2004 moet 8.3 miljoen bespaard worden en dit bedrag 

loopt op tot 13 miljoen in 2007. De bezuinigingen worden door 

verschillende sectoren opgebracht: er worden 100 banen geschrapt. de 

vaste precario- en lcgesheffingen worden met 40% tot 70% verhoogd. 

De bezuinigingen worden zonder gedwongen ontslagen gerealiseerd. 



AZC Maastricht gesloten In Nederland worden In 2003 in 

totaal 37 Asielzoekerscentra (AZQ gesloten. omdat de 1nstroon1 van 

asielzoekers aanzienlijk Is ve1TT1inderd. Ook hel Maasbichtse AZC aan 

de Franciscus Romanusweg wordt gesloten De 344 Maastrichtse 

as1el1oekers worden ovetgeplaatst oaar centra in andere provincies. 

Wethouder Marina Mesman van Welzjjnszaken betreurt het vertrek 

van de asielzoekers. die juist wat kleur aan de stad gaven. Met het 

Maastrichtse AZC ve1dwljnen ook 18 arbeidsplaatsen. 

Drempels weg van Interne t Burgemeester leers heeft dne 

Gehandicaptenambassadeurs benoemd. Zij moeten er voor zorgen dat 

de drempels voor gehandicapten op hel internet worden geslecht. 

zodat de web·srtes ook voor gehandicapten toegankelijker worden. 

De gemeente Maastricht is de eerste Limburgse organisatie die de 

intentieverklaring 'Drempels Wog' heeft ondertekend. De gehele maand 

juni staat in het teken van het publieksvriendelijk maken van de 

internetpagina's van de gemeente en het fesultaat kan men zelf nazien 

op wwv1.maastri<:ht..nt. 

Festiva l d ' Artagnan Drie maanden lang wordt in Maasbichl 

het Festival d'Artagnan gevierd, mei tentoonstellingen, publicaties, 

lezingen, concerten en culinaire manifestaties. In het Centrc Cèramlque 

\YOrdt de Franse held geëerd met een omvangrijke expositie en In het 

Aldenhofpafk verrees een overweldigend bronzen standbeeld, dat 

door de Russische beeldhouwer Alexander Tara:tynov is onhvorpen. 

De opening van het festival werd bijgewoond door de Franse 

Ambassadeur Madame Gazeau-Secret en door senator Ayméri de 

Montesquiou die nog een verre af'stammeling van Graaf d'Artagnan Is. 

Echte en nama.akn1uskeliers 







Samba festival 

Bekende naam verdw i jnt Per 1 juli verandert Melotte 

Installatietechniek haar naam In Amec Spie en verdwijnt ·na 75 jaar· 

een >eer bekende naam op 1ntallatlegebied uil Maastricht en Zuid 

Neder1and. Aanleiding voot de naam$ve.randering is de overname van 

hel Franse Spie, waar Melotte Installatietechniek BV onderdeel van is, 

door hel Engelse bedn]f Ame<:, dat al z11n vest.gingen 1n Europa onder 

een naam wil presenteren Tevens maakt het bedrijf bekend dat 

het naast zijn vestigingen in Maastricht, Geleen. Roermond en Weert 

binnenkort een nieuwe vestiging ln Ekloo gaat openen. 

Maastrichtse tram rijdt weer Maastricht heeft weer een 

Stadstrom, dankzij hel inihaUet van Gera1d van Rens, de voorzitter van 

de stichting Toerf~tisch Vervoec MaastrichL De nieuwe tram bestaat ujt 

drie n]tulgen, \V.larmee vecrlig toefistcn vervoerd kunnen worden. 

Tijdens de eerste proefrit door de Maastrichtse binnenstad werd de tram 

door de politie van de weg gehaald. omdat er geen veiligheidsrapport 

voor het nieuwe voertuig wai; afgegeven. Een rit met hel nieuwe 

trammetje gaat 5 euro kosten. 

Wil Rutten weg GemeentesecrelansWil Rutten neemt afscheid 

van Maastricht. waar hlJ 29 jaar het bestuur terzijde stond. Hij was de 

laatste vijf jaar gemeentesecretaris en daarvoor was hij 12 jaar als 

adjunct·secretans in dienst. Als g<ote verdienste voor zijn stad 

beschouwt hij de leefbaarheid van de binnenstad, de uitbouw van de 

publiek-pnvate samenwerkingsverbanden, de învestennRen in VMBO, 

de verbeteringen van Sociale Zaken en Welzijnswerk en de verzilvering 

van de ondertunneling van de A2. Op 1 augustus treedt Wil Rullen in 

dienst van de ptOV1rl(1e Noord-Brabant als Algemeen Dîrecteur. 

Vinkenslag revlsited Een tweede grote inspectie naar de veiligheid 

van bedrtjven en "voningen in fiet woonwagencent1um De Vinkenslag 

heeft veel minder overtredingen aa.n het licht gebracht dan tijdens de actie 

van twee weken geleden. 81J de nieuwe 1nvaf kregen de controleurs 

ondenteunlng van 400 ME-eo;, 50 politieagenten en een helikoptereen· 

heid. De actie verliep veel ordelijker dan de eerste actie van 20 mei. 

Er werden slechts twee bewoners aangehouden wegens opruiing en ook 

een cameraman van 5856 ;, opgepakt omdat hij bewooeo; interviewde. 



Ri o aan de Maas In de Maast11chtse binnenstad is het eerste 

Sambafestival gehouden op de Markt en het Vrijthof Wililr In totaal 400 

deelnemers acte de prèsence gaven, i.vaaronder gast.gezelschappen uit 

het hele land. Het festival heel officieel Samba Fiesta Maastricht en het 

initiatlef voor dit zomerse Zaate Henneniekesconcours werd genomen 

door frdns Maesen van de Zaate Herremen1e Naat eo Druug. die nu ook 

aan hel Sambafeesl meedoen onder hel pseudoniem 'Baterla Secos c 

Molhades·. 

Sloop 111 de Elektrobuurt 

N i euw Centrum voor Wittevrouwenveld HetCollege 

van B&W heeft een Masterplan voor Wlttevrouwenveld vas1ges1cld 

Hierin hebben de voOlStelfen voor dt: vernieuwing van Wittevrouwen· 

veld concreet gestalte gekregen Aan het Voltaplein komt een nieuw 

buurtwinkelcentrum. Ook het buurthuis 't Trefcentrum aan de 

Edlsons:traat wordt vernieuwd en de 1nm1ddels gesloopte w~k van de 

Elektrobuurt wordt bebouwd met 130 nieuwe woningen. Met dlt plan 

Is een investering van 60 miljoen euro gemoeid en hiervan wordl 

14 miljoen euro door de gemeente betaald en 46 miljoen euro door 

woningstichting St. Servatius. 



Inspraak wordt m eespreken 0.. gemeente Maastricht wil 

een andere vorm van inspraak bij de sanering van nieuwe woonwijken. 

Voortaan worden de bewoners meer als belanghebbende partij bij de 

totstandkoming van plannen betrokken. Deze les werd getrokken uit de 

inspraakprocedures rond de sanering van Hevgemerveld en Malberg. 

De bewoners van Malberg waren zeer verbolgen over de kwalificaties 

van hun wijk in de gemeentelijke analyse, die sprak over een wijk in 

verval, met grote werkloosheid en een slechte sociale hechting. 

Voortaan gaan er geen voorgekookte plannen meer de wijk in, maar 

worden bewonersgroepen deelgenoot gemaakt van de ontwikkeling 

van hun wijk. 

Secretaris wordt een vrouw Maastrichtkrijgtvoorheteerst 

in de geschiedenis een vrouwelijke gemeentesecretaris. Zij heet Anita 

Smeets en zij is momenteel raadsgriffier in Amsterdam. Anita Smeets 

werd in 1950 in Maastticht geboren en na haar opleiding voor 

radiodiagnostisch laborant werkte zij op het Ziekenhuis Sint Annadal. 

Na haar vertrek naar Amsterdam vervulde zij diverse bestuurfijke 

functies, zoals stadsdeelsecretaris van het gebied Westerpark, 

Hoofd van de Woningdienst Amsterdam en Directeur van de Stadsbank 

van Lening. 

Bavariaronde toch m et co l legeleden De Ridderronde 

wordt dit jaar gereden onder de vlag van Bavariabier en de voorzitter 

van de Bavariaronde. Jan Hoen, laat in een persbericht weten dat de 

aanwezigheid van het College van B&W niet op prijs wordt gesteld. 

De rondevoorzitter is vooral verbolgen over het feit dat de wielerronde 

niet langs de noordzijde van de Markt mag lopen en daar liggen juist de 

meeste terrassen. Maar een dag later moet oud-wethouder Jan Hoen 

zijn banvloek weer intrekken, want de sponsoren stellen juist veel prijs 

op de aanwezigheid van de Collegeleden. 
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Fietsen onder de Markt Er komt een grote fietsenstalling 

onder de Markt in een zone voor de SNS·bank, tussen de Grote Gracht 

en de Boschstraat. De nieuwe stalling krijgt een capaciteit van 750 

fietsen en daarnaast is het ook mogelijk om brommers en motoren te 

stallen. De ingang van de stalling wordt aan de zijde van de Grote 

Gracht gelegd. Op deze plek wordt ook een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd, want deze locatie ligt naast het tracé van de middeleeuwse 

stadsomwalling. Indien mogelijk wordt deze stadsmuur ook zichtbaar 

gemaakt in de ondergrondse stalling. 

Spa u i t de kraan In een onderzoek van de Consumentenbond 

onder Nederlandse horecazaken zijn 29 café's opgespoord waar het 

mineraaJwater gewoon uit de kraan komt en dat voor 1,60 euro. Onder 

de waterfravdevrs zit ook 0.. Dikke Dragonder vit de Platielstraat en dat 

is wel heel opmerkelijk, omdat deze zaak drie jaar geleden bij een 

Consumentenbond-test ook al eens op zo'n overtreding is betrapt. 

Volgens de eigenaar hebben zijn klanten nog nooit geprotesteerd tegen 

de kwaliteit van zijn water. De Dikke Dragonder heeft blijkbaar ook een 

hele dikke duim. 



Maastrich t, stad in beweging 

Het jaar 2 002 • 2 00 3 De stad Maastricht ondergaat een facelift. 

Het straatbeeld van rust en vree heeft plaatsgemaakt voor ronkende 

machines en fluitende bouwvakkers. Stof vliegt door de straten en 

hijskranen bepalen het beeld van de stad. Opengebroken straten en 

ronkende gaten in de weg. Stukgelopen damcshakjes en klagende 

ondememel'- Dit "ikt het boekt van de stad Maastnd>t in 2002/2003. 

Gelukkig is het niet allemaal bloed, zweet en tranen "' deze stad. 

Maastricht doet er alles aan om 211n BourgondlSCh karakter te behou· 

den. Naast kommer en kwel Is er t11d voor vreugde en plezier. Ondanks 

alle obstakels in de binnenstad, weet de Maastrichtenaar zich staande 

te houden. Het leven van alledag gant gewoon door. 

Zo word ik tijdens mijn speurtocht naar nieuwe histOriS(:he beelden 

vaak met deze obstakels geconfronteerd.Wegomleggingen zijn het 

afgelopen jaar het straatbeeld van deze stad. Waa.r ik ook kom, overal 

bouwputten. Dit is het moment dot 1k besluit een reportage van deze 

wel1cz.wnheden te maken. Er wordt gesct11edems geschreven en dat 

moet worden behouden. 

·Oude historie verdwijnt en nJtuwe versch•Jntl • 
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