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Maastócht was het afgelopen jaar vrijwe.I in alle stedelijke wedkampen het beste. met de beste burgemeester en de beste univers1telt. de beste horeca· 

~den de beste winkelstad, de beste bibliotheek en de beste boekhandel en uiteraard werd Maastricht in het televisie programma "Oe Beste Stad van 

Nederland" ook nog eens geéerd met het predikaat de Beste Stad. Wat kan er nog mis gaan? Wat kunnen we nog verbeteren? Of moet alles blijven 

zoals het 1$. Dil jaa~boek van 2004-2'005 geeft een overzichl van wat er de laatste twaalf maanden naast at die positieve berichten nog meer voor ons 

nageslacht bewaard moet blijven. 

Olt is het vijftigste jaarboek en ter gelegenheid van deze memorabele gebeurtenis verschijnt er naast het reguliere jaarboek ook een feestbundel met 

artikelen, die ons Inzicht geven 1n de snel veranderende maatschappij en de enerverende sociale en culturele ontwikkelingen. In die halve eeuw hebben 

de individualisering en automatfseting, de hoogconjunctuur, de ontkerkelijking en de vrouwenemancipatie tot een heel andere samenleving geleid. 

Hel 1aatboek 2004·2005 is weer samengesteld als een kroniek, die een compilatie Is van de sociale, politieke en culturele hoogtepunten van de 

Maastrichtse samenleving. 

Oit jaarboek is samengesteld door Catharina Eijs, Wiel de Bruijn, Jac van den Boogard. Servè Minls, Eugène Schenk en Manuel Viegen. Redactionele 

ondersteuning we<d verleend dooi Mieke Beaumont. De foto's zijn van Jean Piene Geussens en de vormgeving is verzorgd door Didier Telders van hel 

grafisch ontwerpburo PerForm. 

Oeze uitgave werd mogelijk gemaakt dank1lj een genereu1e bijdrage van onze hoofdsponsor de woonstichting Woonpunt Maastrld1t en Mergelland 

en dankzij de (ina11ciêle steun van veel andere instelhngen en bedrijven, die wij voor hun bijdragen veel dank verschuldigd zijn. 

Wij wensen U met deze uitgave veel leesplezier en kijk,get1ol toe 

Hel bestuul en de redactie van hel Jaarboek MIU!stricht 
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Maastricht heelt de afgelopen maanden vele ondersdieidmgen binnen· 

gehaald. Maastfidit is een stad van lekker eten. drinken en feestvieren. 

Onder het motto leest in Maastridit heb~n we dit i••r de maand

openmgen uitgekozen uit lotomatenaal van het Preuvenemmt. n.a. v. 

hel zestigjang bestaan van het PretJvemint dat dit jaar gevierd ;s. 

Jaarboek ma:ashichl • 9 



Ook de Maastrichtse winkeliers 1talnen l>vn pe1~oneel om mei aggress1eve klanten om te gaan. 

DIEFSTAL UIT BDNNEFANTENMUSEUM Het is een Duitser 

gelukt om ongestoord een vijftiende eeuws schilderij en een zestiende 

eeuws houten beeld te stelen uit het Bonnefantenmuseum. De twee 

kunstobjecten hebben een gezamenlijke waarde van 500.000 euro. Kort 

na de diefstal is de dief gea"esteerd; hij had beide kunstvooiwerpen 

nog b~ zich. Hij Is uitgeleverd door de Duitse 1uslitie. Na huiszoeking 

bleek hel om een ervaren kunstdief te gaan. 

REALITYSOAP VINKENSLAG GEFLOPT Endemol en Storms 

Fact0<y komen met plannen om met impressies over het leven op 

Vinkenslag hun kijkcijfel'i op Ie krikken. nu het woonwagenkamp de 

laatste tijd regelmatig het nieu\•1s haalt. De bewoners staan zee.r 

gereseNeerd tegénover deze plannen. Zij wi!fen rust na alle doorgaans 

negatieve publiciteit. Hernieuv1d ovetfeg over de uiti.verking van de 

plannen moet de partijen nader tot elkaar brengen. 

10 • 1aatboek rnaa~tf1cht 

SENIORENHUISVESTING In de visie van de Stichting Burgerlijk 

Armbestuur 2aJ het huisvestingsaanbod voor senioren breder moeten 

worden dan alleen de zorg In de verpfeeg· en bejaardenhuizen. 

Deze huizen zullen kleinschaliger \Vorden om meer aandacht te kunnen 

geven aan het woongenot fn woningen waarin ouderen ranger zelf

standig kunnen blijven wonen. zoals bijvoorbeeld bij aanleunwoningen. 

io komt er In Heugem een nieuw seniorencomplex met een verpleeg· 

hujs, zorgwoningen en appartementen. 

STOP ZWEMSUBSIOIE Voor de lce1l1ngcn van elf scholen heeft de 

gemeente Maastncht de subsidie voor schoolzwemmen beêindigd. Deze 

bezuinigingsmaatregel wordt ook door andere gemeenten getroffen 

Daarmee bekJemtonen de gemeenten dat het leren zwemmen steeds 

meer als een verantv1oordelijkhe1d van de ouders wordt gezien. 



AANPAK AGRESSIEVE KLANTEN Zowel telefoniscll als aan de 

loketten heeft de gemeente steeds meer Le maken met intolerabel 

gedrag. Ze gaat nu maatregelen nemen tegen agressief gedrag aan het 

gemeentelokel Er is een anti·a8ressieprotocol opgesteld. Mocht een 

ordegesprek niet het gewenste resullaat opleveren, dan kan een klant 

de toegang tot de gemeentelijke kantoren ontzegd worden. Het proto

col is een onderdeel van een meer klantgerichte strategie die ook moet 

leiden tot een verkorting van de wachttijden aan de loketten. 

VERNIEUWDE KESSELSKADE Bijna is alle leed geleden aan de 

Kesselskade Ttldens de wielerronde blijkt dat de stad er een gezellige 

terras- en Raneerlokatie b~ heeft gekregen. Het is nog even behelpen. 

want eerst moet de lage Maaskade nog aangekleed en Ingericht 

worden. Hier wordt een deel van de tiende boog van de Maasbrug weer 

in het zicht gebracht. 

WSW-ERS UITGENODIGD IN BULGARIJE Twee medewerkers 

van Yonder-MTB zijn door de Bulgaarse minister van Sociale Zaken uit

genodigd voor een vakantie in dat land. Ze hebben dit te danken aan de 

geweldige manier waarop ze de EU·ministeis hebben begeleid bij hun 

bezoek aan de fietsenafdeling van Yonder-MTB. Oe beide heren en het 

gehele bedrijf voelen zich uiteraard zeer vereerd met deze uitnodiging. 

SENIOREN NOG WIJZER lnfOfJTleren en activeren zijn de sleutel· 

woorden van wethouder Costongs. Naast de al bestaande infokalender 

•s er nu de Sen1orenwlfzer voor e<1ucatie, ontmoeting en sport. De acti· 

viteiten die hierin vermeld staan, zijn toegankelijk voor Inwoners vanaf 

55 jaar. Niet alle activiteiten zijn speclfiek alleen VOO/ deze leeftijdsgroep. 

Door deze wijzer hebben de senioren een overzicht va_n het brede 

aanbod van cursussen, activiteiten en verenigingen In Maastricht 

In llet MECC werd een Arbeiclshulpbeurs gehouden. De mees-t vernuftige vindingen n1oeten moeiliik c11 1,waar wetk Jicht maken. 



NIEUW MVV Door een indrukwekkende h1st van spelersmutatie< 

brengt de nieuwe trainer Andnes Jonker een sterk veqongd team aan de 

stal1 van de competitie 2004·200S Fns aanva"end voetbal moet de 

Geusselt weer doen volstromen Na enkele tcteurstelende voetbal,aren 

ztet lede<een de sportieve toekomst van MW weer met vettrouwen 

tegemoet. 

MAASTRICHTS ZI LVER OP DE OLYMPISCHE SPELEN De 25 

1aroge Maastrichtse student Daniel Mensch haalt op de Olympische 

Spelen in Athene zilver blJ het roeien HIJ m~akt deel uit van de Holrand 

Acht. Het is al weer acht )aar gclc~cn dal Limburg een medaille 

veroverde op de Spelen. In Maastricht os Danl~I Mcnsch hd van de 

studentenroesvercn1g1ng Saurus 

< Stri;hbng BA ziet de toekomst als Vrvre met ~ouwen tegemoet 

Het Preuvenemint was ook d111aar weer een succes 



... 

De jaarfiikse Studenten~lnkorn begint hoe laneer meer op zomer,atnval te /ijker>, met wagens, vetkleedparti{en en veel teest. 

G. 1. -PLAOUETTE IN WYCK William Greentree Is de enige 

Amerikaanse soldaat die bij de bevri1ding van Maastricht op 14 septem

ber 1944 om het leven kwam Na enige bedenkingen is nu besloten dat 

er een hcfdenlcingsplaquette konlt voor deze G.l.~milttair op de gevel 

van het ANWB· kantoor in Wyck. De letters G.I staan voor Government 

Issue, een Amerikaanse wet die militairen het recht gaf om te studeren 

na hun dienstplicht. 

SERVÊ OVERHOF OVERLEDEN De journaUst Setvé Overhof is 

op 72 1ange leefl•td overleden. Jarenlang was hij voor het Limburgs 

Dagblad de verslaggever voor de provinciale politiek en rechtzaken. 

Hij schreef enkele boeken. waaronder het Jaarboek Maastricht 1966 en 

een monografie over Bêr Essers. 

BINNENSTAD VEILIGER In de binnenstad tijn diefstal, vandalisme 

en overlast afgenomen. Dit is te danken aan de invoering van het 

camcratoezichL Daarvoor is het aantaJ in het centrum nu uitgebreid 

naar 76. Alleen in Wyck is het aantal delicten toegenomen. Vooral het 

gebied achter het station wordt een 51eeds grotere probleembuurt met 

veel %wervers en verslaafden. 

Jaarbo~ic maaslllc.ht · 1 J 
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Het was al geen mooi gebouw. maar in deze onUoisterde staat ziet 

het er vreselijk uit 

'' • faatboek ma:açtuchl 

OUDE KASTANJEBOOM MOET TOCH WIJKEN In het Witte· 

vrouwenveld wordt het Trefcentrum uitgebreid. Daardoor is het 

noodzakelijk dat een fraaie oude kastanjeboom gerooid wordt. Helaas 

kan de boom niet verplaatst worden. Enkele nieuwe bomen zullen toch 

voor een groene aanbhk zorgen in de omgeving van het vernieu\vde 

Trefcentrum, dat plaats gaat bieden aan meerdere wijkac:tiviteiten. 

SLOOP ENTRE DEUX Het winkelcentrum Entre Deux moet gesloopt 

worden. Het lokale verkeer en de stadsbussen moeten in die periode 

de Helmstraat blijven gebruiken. Dit zijn twee wensen die in de praktijk 

moeilijk te combineren zijn De sloopactivltetten hebben gevaarlijke 

situaties tot gevolg voor omwonenden en verkeersdeelnemers. 

De 5loop 1s zelfs stilgelegd om extra voorzieningen te treffen voor 

passanten en weggebruikers. 



KUNSTMARKT- WEEKEND Op en rond hel Onze Lieve Vrouwe

ple1n wordt de traditionele kunstmarlct gehouden De presentabe door 

kunstcn.wr1 uit de Eu1egt0 trekt dwzenden bezoeker1 Men kan er ken· 

nismaken met vele kunstvormen, waarllij de geînteressee<de liefhebber 

kan rekenen op de deskundige u1~g van de kunstenaar In het gebouw 

van EIPA os een exposotie 1ngeocht van het werk van Man1ke Stultiens 1n 

cornbtnat1e met beelden van Hans BarteleL 

MALBERG· RENOVATIE De wi1k Malberg staal een omvangrl1ke 

renovatie te wachten. Daartoe wordt een begin gemaakt met de sloop 

van achthonderd woningen. Ze maken plaats voor dul1cnd nieuwe 

woningen Ook is ge~Wrt met de nîeuwbou\Y van woonzorgcentrum 

SchorwlfelVcld en het sportgebouw op Sportpark West Malbcrg zal 

'Man1efick' worden, zeker als ook nog de jongeren kenbaar hebben 

gemaakt hoc hun 'wensw~k' er uit moet zien 

KERK NAZARETH VERDWIJNT In Nazareth zal geen nieuwe kerlc 

gebouwd worden. De Antonius van Paduakeri< w11kt voor de aanleg 

van een piefn, waarop ~n grot~ supermarlct en seniorenwoningen 

gerea&see<d worden ~ ruime patl<eerplaats completeert het toe

kornsbge ple!n Aleen de kenrtoren zal als matl<er1ngspunt van de w.1k 

bllJven staan. 

BROEDER SIGISMUND GE~ERD De eremedaille van de stad 

Maastrichl in brons is uitgereikt a.1n de jangc broeder Siglsmund 

Tagage; hij werd 82. Deze ondcmhcldlng ontvangt hij voor zijn werk als 

conservator van de schatkamer van de Sint Servaasbaslhck. Veel oudere 

Maastrichtenaren zullen zich de broeder vooral hennneren als onder

wijzer aan de Montessorischool 1n de Capucijnengang. waar hij op 

sociaal en pedagogisch gebied veel heeh betekend voor de jeugd van 

de oude binnenstad. Na z~n ondtrw•jSpenode werd broeder Sîgwnund 

pncster en was hij werlclaam 1n enkele parochies m de regt0. 

Mm/ster Dekker bezoekt l•ter m hel 1aar Ma/berg om op de hoogte 8e<teld te worden van de ontwikkelingen 





01 het b11 echte vcldsl•gen er oolc zo aan toe gegaa" is' 

FORTS ANO LIGHT De veslu1g•te<lenm.1n.festa~ Forts and Light is 

geopend met een spectdculaJrt ~show Maastncht heeft tevens 

kunnen gemeten van h1stonsd>e veld<lagen uil de bJd van Napoleon 

m<!I kanonnie~ In authenbeke uniformen en bulderende kanonnen die 

de grond in het park lieten daveren 

DOORTJE MESKER ONDERSCHEIDEN De Trkhter Penning is 

uitgereikt aan Doortje Mesker. ZI) heeft srote verdiensten als sbmulator 

van VLAM (Vereniging literair< Acllvltc;ten Maastricht). De uitreiking 

vindt plaats bij de presentatie -.n het v1jlbende boek in de VLAM·serie; 

'Macaroru' van Huub 8eu~kens Verder verze<gt VLAM lezingen en 

trteraJre rondteid111gen. ondet andere letters bij de lunch m hel Centre 

Céramique 

HOOFDWACHT NAAR GEMEENTE Het nunisterie van Defen51e 

heeft besloten de Hoofdwacht aan het Vn1thof te zyne< b'jd ove1 te 

dragen aan de gen1C<?nlc Maastricht.Waar nodig bh1ft het ruim twee· 

honderd jaar oude gebouw wel ter beschikking van de landmacht, 

die er eeuwenlang het mihtalr gezag In de stad huisvestte. Nu kan over 

een nieuwe bestemming nagedacht worden 

HOOGBEJAARDE ENGEL Het originele wapen van de stad 

Maastricht is uit 1819 De etegdntc engel wordt op 15 september dus 

185 )<lar• tn haar geboo<teiaar he<!ft de Hoge Ra.id van Adel het wapen 

offlClttl goedgekeurd. m>ar er z~n oudere vermeldmgen. In die 185 jaar 

heeft de engel verschillende vel)Ol1g1ngskllfen en face~fts ondagaan. 

HOOFDKANTOOR WOON PUNT VERLAAT DE STAD Hel stads· 

bestuur is er niet 1n gestaagd de dlrectie en staf van deze grote \\'Oning· 

corporatie 1n de stad te hou<fen Woonpunt he<:fl besloten naar Stem Ic 

verhuizen vanwege een fusie in de regio. Naast het beheer van duizcn· 

den woningen 1n de >lad Is Woonpunt ook beuokken bij andere 

grootschalige projecten. 

1.1.trbol!l: maastT•c:h1 • 't 
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In de 81sschopsmolen wordt weer als vanouds meel gemalen en er wordt een bakke"/ aan toegevoegd. 

MAASTRICH T-PAS PAS IN 2006 Na het é<:hec van de gemeente

li1kc MaastnchtPas. denkt woningbouwvereniging SeNatius over de 

introductie van éen altemaueve ConsumentenPas. waarmee kortingen 

verkregen kunnen worden bij een aantal winkelbedrijven Enkele tech· 

nis.ehe problemen zorgen voor een kleine vertraging bij de invoering van 

deze pas. die ovengens alleen aan 'trouwe' huurde~ wordt ve~trckL 

CDA MET ÉÉN WETHOUDER MINDER CDA-wethouder Piet 

Keijmis maakt ielf zijn aftreden bekend bjdens een persconferentie in 

het stadhuis. •volgens sommigen ~s mijn Bourgondische instelling niet te 

verenigen met mijn openbare functie" Toch vindt hij de kntiek die op 

hem is geleverd - ongenuanceerd en bekeken door een vergrootglas• 

Keijmis moest op het matje komen bij het pl"3tsclijke CDA·partijbesluur. 

ll . jaarboek rnaaslric"l 

Het CDA vindt dat hij bij herhaling te ver is gegaan m zijn drankgebruik. 

Dat heeft niet alleen het CDA, maar ook Maastricht geschaad, aldus 

de partij fn een reacbe zegt burgemeester Leers er respect voor te 
hebben dat Keijmls de consequenties trekt uit de kritiek op zijn gedrag. 

De burgemeester ple~ voor een kleiner en slagvaardiger College van 

B&W Wat hem betleft hoeft Ke1jm1s niet door een nieuwe wethouder 

vervangen te worden. 

AMBACHTELIJKE BAKKERIJ I N DE BISSCHOPSMOLEN 

De Kollenberger Speltgroep opent een bakkenl in de Bisschopsmolen 

aan de Slcnenbrug. Het Is de bedoeling dat de relatie lussen boer. 

molenaar en bakker \Veer zichtbaar wordt De monumentale molen 

blijft open voor bezoekers; er \Vorden toeristische en educatieve rond· 

leidingen gegeven. 



MAASTRICHT HEEFT GELD VOOR TGV Maastricht heeft de 

financiering rond die nodig is om de stad aan te slulten op het spoornet 

van de TGV. Ambtenaren van de gemeente Maastricht en Loik hebben 

berekend dat voor de technische aanpassingen 2,3 miljoen eufO nodig 

is om de TGV twee keer per dag tussen Luik en Maastricht te laten 

rijden. Een volwaardig station voor de hoge snelheidstrein kan volgens 

burgemeester leers een enorme impuls voor de bereikbaarheid van 

Limburg betekenen. Bovendien \•1orden de reistijden vanuit Maastricht 

naar steden als Brussel en Parijs met uren bekort. 

ENCI STOPT ENCI stopt met de winning van mergel. Het bedrijf 

beperkt zich in de toekomst tot hel vermaten en verpakken van cement 

voor de Nederlandse matlct. Het beëindigen van de mergelwinning 

betekent dat zo'n 250 van de 350 banen bij ENCI zullen verdwijnen. Het 

be11uit van hel moederbedrijf Heidelberg Cement Group betekent ook 

dat verdere strijd over de verlening van een nieuwe vergunning voor 

mergelwinning niet meer relevant is. ENCI 1s 1n de problemen gekomen 

doo' de malaise In de inte,nationafe bouwsector, waardoor er een ove1-

capaciteit In de cementproductie is ontstaan. 

EXPERIMENTELE CULTURELE BIOGRAFIE De gemeente 

Maastricht start de ontwikkeling van een Culturele Biografie. waarin de 

culturele processen van de stad worden ve,ankerd. Hel is de bedoenng 

dat de Culturele Biografie uitgroei! lol een 'collectief geheugen' van 

Maastricht. Negen instellingen voor cultureel erfgoed hebben hun 

medewerking aan de site toegezegd. In de Culturele Biografie wordt de 

geschiedenis van Maastricht verankerd In vier kenmerkende periodes: 

de Romeinse stad, hel Middeleeuws religieus eentrum. de garnizoens

stad en de industriestad 

ZAATE HERREMENIE IN KLEUR De beeldengroep De Zaate 

Herremenle staal er gekleurd bij. Beeldhouwer Han van Wetering heeft 

zijn 'onzichtbare· beeldengroep in de verf gezel. Dat was aanvankelijk 

ook zijn bedoehng geweest. maar het sponsorcomité had zich fel 

tegen dit id<-e verzet. Omdat de beeldengroep lijdelijk het Vrijthof 

m~t ontruime-n In verband met de renovatie van de parkeergarage, 

heeft de kunstenaar zijn beeldengroep lijdelijk in zïjn atelier onderdak 

geboden en "'en p.issaJ1t" van een kleurlaagje voorzien. 

Bij de Ene/ vvordt setievs gestaakt in vcrl>and 1net het verloren gaan v.ln werkgelegenhe;d 



f11nfate SI Serv.rius viert h..u 100·w1g bestdAn met een 

1ub1loumconcm 

Op de Avenue Cttdm1que wordt een heuse vldeowal lentoon&esteld 

FOTOTENTOONSTELLING SLOOP ELECTROBUURT Woning

sbchbng Servatius en de gemeente s~en de fototentooostelll!lg 

'Eledtobuurt. Oe sloop van een M&a.stnchtse vollcsbuurt • in het Cenlte 

Córamoque. Ort doen ·~ 1n h<t kader van het Centtumpllln 

W.ttevrouwenvetd 'vaann Zft een n.ww SOC:t.aal en economtSCh hart voor 

de WIJk ontw1kktleii Sttvatius bou\YC tr n1euwt woningen. waarvan 

een groot aantal voor senioren. en een wLnkelcentrum aan het 

Voltaple1n. De geml!<!nte real<Se<!rt het nieuwe buurthws ' t Trefcentrum. 

De fotograaf van de tentoonstellrng, Hcrm.in Wi1ler, was als bewoner 

van Wrttevrouwenvdd zeer betrokken b11 de sloop vM de Ele<:trobuurt 

die begon rn 2001 . Met zijn camera moaklc hij een portret van de sloop 

en het leven eromheen. De Electrobuurt •s gesloopt om plaats te maken 

voor de nieu\vbouw. 

VERVOERSPLAN VOOR RANDWYCK Bed111ven en instdóngen 1n 

Rilndwydc gaan samenwtrlcen om de parlceer· en vetkeersproblemen 

op te lossen. Het is de bedoetong dat parlcer<n " Randwydc wordt cm!· 

moed1gd. f~tsetS kunnen bonus~n W<dJ~nen en er komen snelbussen 

Het 1nibabef is gdanceerd door iw,1 "'1.M. Vodafoon en de gemeente 

Maastricht De onden1eme<Svcret1ig1ng van Randwyck gaat de overige 

bedri1ven benaderen om te partlo~ren In het projecl Mcinienteel 

werken ongeveer 14.000 mtnsen In Randwyck en er Zijn slechts 

5.400 parkeerplaatsen. Naar vctwachlrng iijn er over 10 jaar 22.000 

werknemers. 

MAASTRICHT KRIJGT HET NIEUWE THEATER Het landeJ~k 

fcstwal voor amateurthuterproduebeS v•ndt plaats '"de Peutz-hal van 

de ENCl·fabnek. Oe Peutz·hal wordt de toekomstige -~gmg van Het 

Noeuwe Theare<. een culturele v~pluts waar profesSoOOCle theater· 

makers samen met amateurgezelschappen en beeldend kunstenam 

cinderdak zullen vinden Oe begane grond van de hal wordt gereset· 

v~rd voor commerciële doelemden en op d• eerste verdreping komt 

een grote theaterzaal. 



Woomorgcomple< (Wozoco) In Heugemerveld. 

WOZOCO Wonlngsbcht1ng Servat1us opent samen met de Gemeente 

en bewonctS het Woonzorgcomplex (Wozoco) in Heugcmcrveld Het 

Wozoco ~tut uit 50 zelkland1ge wooneenheden VOO< ~niO<en. ttn 

mullofuncbOnt'le ruimte en een ondergrondse p.irt<eergar age Het 

gebouw heeft het cffllficut Woonkeur ontvangen, als eerste p<C,ect 

van deze omvang 1n Limburg_ Zo heeft het gebouw sooaSe al•rmet1ng; 
b<ede gangen, geen drempels en vee! lochl Behalve hel Wozoco heeft 

Servabus In Heugemerveld ook een seniorencomplex gcreal~rd en 

een w1Jkcomb1natlcgebouw met ruimte voor schoten. k1nderopv4ng. 

wclzl)n1we1k en buurtve1enigingen De opening van het gebouw mar

keert de lant1te la~e van de herstructurering van de wijk HeugemcNeld 

Jililrboek maaslric.ht • 2s 







De opening van Winter/and gepadld met veel uiterlijk vertoon. 

WINKELSTAD VAN HET JAAR 2004 Maastricht IS de beste 

wlnkelslad van Nederland, volgens een stemming door 1300 lezers van 

de Telegraaf. Met 272 stemmen liet Maastricht de steden Utrecht en 

Den Bosch achter zich. Hel regent complimenten: "Maastncht p!Qeft als 

Parijs", "deze stad rs een bultenland in eigen huis", "hel is een lopwin· 

kefstad vol allute"' , Als tfotse 1nv1oner zou je bijna vergeten dat er vief 

een nadeel kleeft aan alle onderscheidingen voor de stad. de huurprijs 

van de winkelpanden is fors gestegen, waardoor typisch Maastróchlse 

familiebednjven zoals het Kousenhuis. Pailhe en Traiteur An Be< 

besluiten om de binnenstad te verlaten, 
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30 JAAR MAASTRICHTSE VROUWEN RAAD MVR Met het oog 

op het Jaar van de Vrouw 1975 werd destijds de koepelorganisatie MVR 

opgericht. Ter gelegenheid van de viering van het 30-jarog bestaan 

v1ordt op 7 november voor de eerste keer de MVR·ring uitgereikt. 

In Hotel f'Empereur eert De Maastrichter Vrou\ven ~ad mevrouw 

Clemence Fey·Thew1ssen mei deze nieuwe onderscheiding. Vanwege 

ziekte kan zij niet op het feest aanwezig zijn Nan1ens haar nemen 

man en dochters het sieraad uit handen van Wethouder Costongs 

in ontvangst. 

KUNST EN KRONIEK In de oude stadskwekerij waar nu de natuur. 

tuinen Jekerdal van hel CNME zijn. ziet het Jaarboek Maastricht 2003· 

2004 hel levenslichl Kunst In Maaslticht krijgt in deze 49e editie extra 

aandacht. 



DE ELFDE VAN DE ELFDE Op het onze lieve Vrouweplein wordt 

nu alwee-r voor de 5e keer het Limburgse carnavalsseizoen geopend, 

met artiesten als Beppie Kraft. Frans Pollux, Angefina en Segura. 

inmiddels voelt het al als een vertrouwde traditie en 'tredls~· moet je 

niet veranderen. Maar bedenket van het evenement Lel Mefsen vindt 

dat er naar ande1e locaties moet worden gezocht vanwege het groeiend 

aantal feestvierders op dit plein. De Markt? Het Vrijthof? De RO-groep 

mag de zaak gaan ondef2oeken. 

URINEREGEN Voor de bewoners van de noordzijde van de 

Albertusstraat in Wittevrouweveld was het al lang duidelijk. Al jaren 

hebben ze klachten over bruingehgc vlekken op de was, op tuinmeubels 

en dakran1en. Zij denken .ian urlnevlekke11 en geven het vliegverkeer de 

schuld. De provincie heeft onderzoek laten doen en bevestigt dat het 

gaat om sporen van menselijke urine, die waarschijnlijk afkomstig is 

van overvliegende vlieg1uig·en. Ook uit Eijsden en Mecf'Sscn komen 

klachten. Een beschuldigende vinger gaat naar Maastt1cht-Aachen 

Airport. De inspectie v.m Verkeer en Waterstaat zoekt de zaak van de 

urineregen verder uit. 

I N DE KOU De failliete seivleslabrikant Mosa Porselein heeft één van 

haar drie ovens gedoofd, In opdracht van curator F. Thuis. Binnenkort 

wordt ook de tweede oven gedoold. Daarmee komt er een einde aan 

de witgoedproductie. Misschien Is een doorstart van de decorafdeling 

van het bedrijf oog mogelijk. Hoeveel werknemers in de kou komen Ie 

staan is nog niet duidelijk. 

BAVARIAPAARD Een blauw opblaasbaaJ paard van 5 meter hoog 

is vla de Seivaasbrug op het Vrijthof gearriveerd. Vanuit het hart 

van de stad, het Vrijthof moet dit zogenaamde Paard van Troje de 

Maastrichtenaren gaan ove,halcn om het Brabantse Bava1îabier te gaan 

drinken. Niet voor niets sponsort Bavaria Maasttkhtse evenementen aJs 

Winterland, en Jumping Indoor Maastricht Bovendien, een redamespot 

met het paard in Maastricht op SBS·tv is voor de PR van de stad ook 

mooi meegenomen. 

Bavaria doel een duit In het zakie door met een opblaasbaar paard de 

feestvreu8de te vergroten. 



JUBILEUMBOEK ALOYSIUSSCHOOL "De schoollijd dChlema· is 

de titel van hel jublileumboek, dat Jac van den Boogard heeft geschre· 

ven over 150 jaar SL Aloyslusschool. Het boek beschrijft aan de hand 

van anekdotes de geschiedenis van de oudste katholieke jongensschool, 

die 1n 1854 \verd opgezet door de Broeders van de Beyart. De Minister 

van Ondeiwiis Maria van der Hoeven komt het 150·iarig bestaan 

mee~vieren. 

De Elfde van de elfde stroomt het OLVrouweplem weer vol met 

Ci1lndvalsvierde1s. 

WITTE BOERDERIJ Op de braakhggendc plek m de bebouwing 

aan de Ambycrstraat·Noord wordl binnenkort begonnen mei de bouw 

van wlnkelnumte en 20 seniorenwoningen. Na langdurige bezwaar~ 

procedures van omwonenden heeft StichUng Maasvallei het groene licht 

gekregen voor de start van het bouwplan Wttte Boerderij. Er hebben 

zich al 240 (1) belangstellenden voor de appartementen gemeld. 

STUDENTENRUZIETJE Een flinke polibemacht komt eraan te pas 

om een mass.a1e vechtpartij tussen leden van de studentenverenigingen 

Tragos en Circumflex te verhfnderen. Er vallen geen klappen, maar beide 

verenigingen moeten \vel bij de politie op het maQe komen. 
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STADSDEBAT Drie weken na de moord op schrijver Theo van Gogh 

\vtsselen zo'n 250 Maastrichtenaren. waaronder ook veel moslims. 1n 

het Cenlre Céramique met elkaar van gedachten over het toenemend 

extremisme en over de vraag hoe burgers van versc.hlUende culturefe 

afkomst samen kunnen zorgen voor een leefbare stad. Allochtone en 

autochtone stadsbewoners grijpen de kans om elkaar hun ideel!n en 

ervaringen te vertellen. 

In het AZM kunnen k11>deren 1net het ziekenhuis ket>rusrnakcn door 

/1urr teddybeer te laten beltandelen. 

JEU DE BOULES In Sportpark West vindt de oprichtingsvergadering 

plaats van Mosa Petanca_ De nieuw club met 170 leden is ontslaan uil 

een fusie van de jeu de boulesdubs Casteljau en Trajectum, beiden uil 

Maastricht en Les Trois Brique's ult Cadier en Keer. 

DUBBELE ONDERSCHEIDING VOOR ACTEUR JEROEN WILLEMS 

Tiidens de Internationale Theaterdagen die van 22 tol 28 november 

gehouden worden, zijn er voorstellingen te zien van theaterscholen 

uJt Polen. Duitsland, Belgiê. Nederland en Hongarije. Natuurlijk Is de 

Maastrichtse Toneelacademie van de partij. Oud-student Jeroen Wiiiems 

ontvangt ti1dens deze Theaterdagen niet alleen de Trid'lter-penning van 

de stad Maastflcht, maar ook de onderscheiding European Acto' voor 

zijn inzet voor het Nedertandse theater. 



VEROORDELING VOOR A2 BLOKKADE Voor het on gevaar bren· 

gen van het ve.keer op de Geussellkruising in apnl van dot 1aar krtJgen 

8 bewoner1 van woonwagenkamp Vinkenslag strafftn van een half 

J<Ur vOO<Waardel Jk tn CCf1 wericstraf van 150 uur Samen ~ten ze ook 

19 000 euto .un bedn)Wt'I betalen doe schade hebben O<ldervonden van 

deze blokkade. Zelf h.ldden de vttoordeekfen rn de rt<htszaal be.weid 

"W11 keken al~ madr" 

ALWEER EEN PRIJS! Het kan niet op met de prijzenregen in 

MaaWoçht Dit keer kri1gt burgemeester Leer; de Machlavclllpnjs voor 

overhe1dscommun1catoe toegekend wegens "Hardnekkig le1der«:hap" 

Leers maakt van de gelegenheid gebruik om zijn Idee over het gecon· 

cenlreerdt s.l.adsbcstuur te communiceren: een halvering vnn het .ianta.I 

"vethoudtf1 en het aant..JI raadsleden zo1J '" zijn ogen zorgen v00< een 

actieve• stadsbestuur. zeker als h• zelf de wethouder; mag aanw11zen 

Vooral het idee van deze wethoudersbenoeming door de gekozen 

burgemeester ga.tt veel pl.Ja1>elr1ke polr!Jci te ver 

De ;ntocht van de .Su1t 1.s teder ja.ar weer een happen111s 

\ 

NOSTALGIE De jaarl11kse decemix'rattr~cti<? Wlnterland ml<?t h<Llr 

schutsbaan en kerstkraampj<'s op het Vr>Jthot en on de Oominicanerl<e1k 

komt met een ·nouveaute· Wonterland·bestuursHd M Schoenmaecke.-. 

pc-esenteert met gepaste trolJ het Grand Carrousel Maastncht Het gaat 

om een VeroebaanSe draaimolen van 2 verdrtp.ngen met daaM goodels 

en houten paarden mei swrten van echt paardenhaar Op woensdag· 

middag kr~gen kmderen een nt1e voor half geld 
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Wmkclw1tmm Br11sselscpoort zamelt geld in voor De Zonnebloem. 

CARRÉBOERDERIJ WOLDER De Sbchting Heemkunde van Wylre 

tol Wolde< 1s teleurgesteld dat hel oude boerderi1pand aan de ~etter· 

suaat S In Wolder no<t op de R11ksmonumentenlo1st komt te staan 

De kans is nu groot dal Wonmgsbehbng Selvabus mag overgaan tot 
sloop Servatous wd on hot oude hart van Wolder een nieuw complex 

met sent0renwon1ngtn bouwen en heeft d< Luikse archtltct Char~ 

Vandenhoven gevraagd het ontwerp hiervoor 1e maken 

PARKEERSORES Parkeren kost geld en dus zoeken autobez1ltel$ 

de grenzen van het betaald parkeren op, om hun auto ,gratis te kunnen 

stallen in de buurt v•n de bmnenstad. Dit gaat ten koste van de bewoners 

1n de woonbuurten wanl die vmden geen plek om hun auto te pMkeren 
In Stnl Pieter gaan er stemmen op om het kerkplein Sllcl autovro1 te maken 

Ook m Brus~se Poort -00\t en Heugemerveld 1s et ergetnts ontsta.in 

over het lang-parl<tren Bewonel'i vragen om een patt<eencgclong mei 

W<gUnnongen • .i dan noet m combtnab< met betl.Jld patt<eren 
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INBURGEREN MET SINTERKLAAS Ambassadeurtvan 25 verschil· 

leode la~ tn hun partnct> z~n vanuot den Ha.Jg n.l.lf hotel ~Empeteur 

gekomen om kennt$ te maken met het typtSCh N<detlandse ~.nsel 

van palqesavond. De Sintertdaasc.adeau~ts h<bben een hoog Maastncht· 

geha~e en het roedie ·smterl<taos dee httt gcug. vee< mus• speule" • 

wordt natuUlitjk noet aan het buotenlandse gezclschap onthouden. 

TIJDSDOCUMENT ELECTROBUURT In het Centre Céram1que is 

een tentoonstelhng te bezlchtogcn VRn foto's van Herman Wijfer. die 

smds 2001 de sloop van de Electrobuurl 1n Witlevtouwenveld op de 

gevoelige plaat heeft v<1stgclcgd. Oank!ll dit tijdsdocument zi1n de 
woningen van architect Alphons Boosten rn de bewoners van de 

ElektJobuurt op de gevoelige plaat v<rttuw1gd 

IN DE PRIJZEN De slad kroigt noct alle<n pnJZen. de gemeente deelt 

oolc zelf prijzen o•L De ,.arn1kst vr••wl•gcrspnjS tS toegekend aan 
Atlebek Maaslricht. Deze organ.sab< mei 600 leden, draait geheel op de 

in.zet van veel VOJW1Pigers en ZJJ doet dal zonder ten c.ent subsidie 



MAASTRICHT ZONDER WIJKEN? Verbazing en onvrede over de 

nieuwe stadsgids van MaastJîchl Er is alleen een kaart van het stads

centrum binnen de singels 1n opgenomen. Itteren en Borgharcn staan et 

niet op, mu.r ook Amby, Cabefg en Malpertuos DJO OOV>ndbaar Volgens 

de urt&ever zouden de lettertjCS veel te klein en daardoor onleesbur 

worden als ane w~ken 1n de kaart wetden opgenomen 

STRIPBOEK 811 de 4200 Maastri<htenaren die een uitkering krrJgen 

van de gemeente valt een dezer dagen een slnpboek in de brievenbus. 

Rechten en plichten van clifnlen van de Sociale Dienst worden In 

stripvorm uil de doeken gedaan. Wie nu voor hel eerst een uitkefing 

aanvraagt In Maastricht moet hel komend jaar bij voorbeeld direct 

20 uur per weck onder begeleiding aan de slag in het tog~heten 

Trandenum voor Werk en 811stand. 

FIETSVERKEER Op undringen van de Seniorenpart. Maastncht en 

Groen links komt er '" hel Stadsparlc een 'nieuw' fietspad. dal loopt 

vanaf de HOeg Br6gk naar de Graanmarlct en de andere kanl U<t rrchbng 

Tal van hoogwaardlgl1c•dsbekteders nemen deel aan de ru b<>mMpl•ntdag. 

Helpoort Hel Is een formele bevesbglng van de gegroeide praktijk van 

al~ag: fietsers stapten op de wandelpaden loch al niet van hun fiets af, 

'éd>t nier. 

BOEKENKERK De grootste Boekhandel van Maastricht, l'larlbge 

l!efgmans aan de N1euwstraal gaat verhullen Ze wordt overgenomen 

door Dekker van de Vegt, die in oktober bekend maakte de Dom1m· 

cane1kerk om te gaan bouwen tot een hoogwa3Jd1ge boekhandel met 

horecaruimte 

Ook de twee Academische boekhandels worden In de Oominicanenkerk 

ondergebracht. 

EUROPABOS Hall december heelt Maastncht de primeur van het 

zogenaamde EU·estafettebos. Bij het Academisch Ziekenhuis Maas!Iicht 

wordt de eer<;te boom geplant als onderdeel van een toekomsUg 

wilgenbos, dat V"f toegankelo1k zal z~n In de komende ,aren moet 1n 

elk land van de Eu•"PC"' Unie zo'n Europabos,c verrijzen. steeds aan 

het einde van de periode dat een land EU voonrlter r$ g~. 



MMstricht wordt de beste stad. 

MAASTRICHT LEKKER VER WEG In hel onderzoek van de lande· 

hjke stedenpe•ling van de DPS·groep wordt Maastncht uitgeroepen tot 

de gezelligs-te stad na Amsterdam. Duizend Nederlandel'5 hebben mee· 

gestemd om de gezelligste stad van Nederland boven water te krijgen 

Maa.stncht heeft veel punten binnengehaald dankzi1 de h•stonsche 

bebouwing. het gevarieerde cultuuraanbod, de hoogwaardige winkels 

en de leuke lokalo·s. Maastncht heelt le1tell1k maar één minpun~e· de 

stad ligt te ver weg. althans voor de noorderlingen 
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STUDENTEN VOOR SOLDATEN De Universiteit Maastricht maakt 

bekend dat zi1 op het terrein van de TapiJnka2cme een nieuwe Un1ver" 

sitaîre Campus wil vestigen Burgemeester Leers en staatssecretaris van 

der Knaap van Defensie hebben daartoê eefl intentieovereenkomst 

ondertekend De gemeente knjgt hierdoor het alleenrecht om steden· 

bouwkundige plannen op hel kazerneterrein te ontwikkelen. De kazer

ne wordt naar verv1acht1ng 1n 2007 door de mîhta1ren overgedragen. 

STADSARCHEOLOGICA Ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubl· 

leuin van de stadsarcheoloog Titus Panhuysen os er m het Derlonthealer 

een congres gehouden over cle toekomst van de Nederlandse stads

archeologie. Aan wethouder Wim Hazcu wordl het honderdste ROB· 

rapport aangeboden door Jos Bazelmans. directeur van de Rijksdienst 

voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. In dil rapport wordt het onder

wateronderzoek naar de ~ome1nse brug van Maastricht beschreven. Bij 

deze presentatie dankt Bazelmans het gemeentebestuur van Nijmegen 

voor de toewijdin& bij hel onderzoek en dat was In Maastricht naluur

liJk een riskante verspreking 



DE SPHINX GEHALVEERD Om de concorrenlle van de lage lonen· 

landen het hoofd le kunnen bieden, moet de sanitairfabriek Sphinx in 

twee jaar tijd ruim de helft van haar personeel ontslaan. zo onthuld 

dîrecteur R. van Brug. Van de 450 banen zullen er over twee jaar nog 

maar 190 overblijven. In het jaar 2007 wordt de gehele productielijn 

overgeheveld naar de nieuwe vestiging on de Beatrixhaven en daar zal 

hel uitvoerende werk vrijwel geheel door reusachtige robotinstallatics 

worden overgenomen. Met deze reorganisatJe kan de Sphinx voorko· 

men dat hel volledige bedrijf wordt gesloten. 

MAASTRICHT DE BESTE STAD VAN NEDERLAND Wat ieder

een In Maastricht allang wist. is nu door het onafhankelijk onderzoeks· 

bureau van fntcrview·NSS bevestigd: Maastricht Is de Besle Stad van 

Nederland. Door de inwoners van de zestig grootste gemeenten van het 

land heeft Maastncht het officiële predikaat gekregen. In de bekend· 

making van het televisie-programma 'De Beste Stad· maakt Bridget 

Maasland bekend dat burgemeester Leers ook uitverkoren is tot de 

Een lmpre5Sie van de nog te bouwen campus van arcl>ited. Calalrava. 

beste burgeme<ister. Hierna s~lt de Zaate Herremenie Vreug en 

Neugter het Meotreechs Volleksleed en de volgende dag tracteert de 

beste burgemeester op de ijsbaan \ian Wrnterland de beste burgers van 

de beste stad op de beste oliebollen. 

PHILADELPHIA NAAR URSULINENKLOOSTER De Stichting 

Philadclphia Zorg wordt de nieuwe gebruiker van het Ursulinen1dooster 

,ian de Grote GrachL In hel klooster worden no zorgappartementen 

ingericht voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap. 

Philadelph1a is van oorsprong een protestantse instelling, maar het was 
toch de uitdrukkelijke wens van de zusters Ursulinen, om de kJoostergc

bouwcn voor deze nieuwe doelgroep aan te bieden. De Stichting 

Phlladelphla heeft In Nederland de zorg voor 6300 patiënten, zowel 

voor dagbestedingen als intensieve verpleging. De kloosterkapel kan 

een mvltifvnct1onele bestemmmg voor de buurt krijgen. 

ERIC WILLEMS WORDT DE NIEUWE GRIFFIER De fractie· 

voorzitter van D66, Eric Willems, wordt de tweede griffier van de 

Maastrichtse gemeenteraad. Hij is de opvolger vao Bart Kremer. die met 

pensioen gaal. Eric Willems is verbonden aan de Open Univers1le1t te 

Heerlen, waar hij bestuurskunde docttrt. Sinds 1994 Is hij lld van de 

Maastrtchtse raad. Tegen de benoeming van de griffier uit het eigen 

midden Vdn de raad had alleen de SP bezwaien De fractievoorzitter van 

SP, Jacqueline Gal)riel vindt dat dit van een regentenmentaliteit getuigt. 

Willems \VOrdt als fract1evoorz1tter opgev~gd door Bert Jongen. 

GOUVERNEUR LEERS? In ttn L1·enquete noemen de meeste 

mensen Gerd leers als de beste kandidaat voor het gouverneursschap 

van de provincie Limburg, maar de burgemeester van Maastricht piekert 

er niet over om zich kandidaat te stellen. Hij wil eerst de volgende 

burgemeestersverkiezingen ah'iachten en dan nog één termijn in Maas· 

tricht volmaken. Tot 2010 wil hij burgemeester van Maasllicht bli1ven 

om zijn klus af te maken. "Ik wil niet de geschiedenis ingaan als de 

burgemeester. die alleen maar gebuildozerd heeft en niks opbouwde" 
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Als ondersdieîding kfl1gen de Zusters Ursullnen een 

CDA-l1art uitgereikt. 
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HONDERDSTE SL OKSPÈK Het Me<treechs Volleks Tejater voert 

het toneelstuk Slokspèk voor de honderdste maal uit in het Theater aan 

het Vrijthof. Volgens directeur Jacques Giesen is hel In Nede1land een 

ongekend succes dat een amateurgezelschap een theaterstuk ia vaak 

heeft uitgevoerd. Volgens Giescn is dit succes vooral te wijten aan de 

professionaliteit van de spelers. de kwaliteit van het toneelstuk en de 

inzet van Huub Noten, die het Mestreechs Volleks Tejater in 1992 

heeft opgericht De honderdste oltvoerlng wordt bijgewoond door de 

cultuurminister Maria van der Hoeven. 

BURGERLIJK ARMBESTUUR WORDT VIVRE Het Burgerlijk 

Armbestuur verdwijnt en gaat op in de nieuwe Zorgsllchting Vivre. 

Het Burgerlijk Armbestuur heeft meer dan tweehonderd jaar bestaan 

Hel Instituut kwam voort uit het Weldadigheidsfonds. dat de Franse 

overheersers in 1796 voor de Maastrichtse armen hadden opgericht 

Hel Burgerlijk Armbestuur heeft ondermeer gezorgd voor de Bank van 

Lenillg, het ziekenhuis t<Jcvarlc, de 'Zorg voor zwakzinnigen, kraamkli

nieken en verpleeghuizen. Oe nieuwe instelling Vivre zai in de toekomst 

veel sterker gericht zijn op veranderingen in de maatschappij en in de 

zorgverlcningssector. 



DDUWE DE GRAAF DIRECTEUR RHCL Douwe Th. de Graaf is 

benoemd tot directeur van het pas opgerichte Regionaal HistO<i><:h 

Centrum Limburg. Hij verlaat daarmee zijn pest aJs directeur van hel 

Natuurhistorisch Museum. Het RHCL is ontstaan uit een fusie van 

het Rijksarchief Limburg en de Gemeentelijke Afchicfdienst Maastricht. 

In de nieuwe functie zal Douwe de Graaf nadrukkelijk moeten zorgen 

voor de vctdcre ontplooiing van de Culturele Biografie, een databank: en 

virtueel museum van aJ!e Maastrichtse cultuurdragers. 

GEEN NIEUWJAARSFEEST VOOR AMBTENAREN Het traditie· 

nele samentreffen van de Maastrichtse ambten.1.rcn Is afgeschaft. 

De laatste jaren werd deze bijeenkomst In het Centre Céramlque 

georganiseerd en de toespraak van burgemeester Leers was vaak 

doord~emd met kritische kanttekeningen over hel functioneren van 

zijn ambtenarenkorps. De afschafllng van de receptie k een gewone 

bezuiniging en de receptie voor de externe contacten vindt wel weer 

gewoon plaats in hel Maastrichtse stadhuis. 

JUBILEUMJAAR KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN 

De Kamer van Koophar1del en Fabrieken voor Zt.Jid· limburg sluit in 

december haar 1ublleumjaar af. In 2004 bestond de kamer 200 Jilar. 

Talvan activiteiten hebben dit feestjaar onderstreept. Acht april 

verscheen het jubileumboek 200 jaar Kamer van Koophandel Zuid· 

Limburg • een lees-kijk en bladerboek over twee eeuwen sociaal-econo

mische ontwikkelingen in Zuid-Limburg en op vecrtten mei was el' een 

groot feest voor ondernemend Zuid·Llmburg. Ter gelegenheid van hel 

jubileumjaar verscheen de Kamerkrant met een huis-aan huis aanbie· 

ding in een opfage van bijna 300.000 exemplaren. 

Open dag In de Tapljnka:eme. 
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LEER S PRIJST AMBTENARENKORPS Tijdens de nieuwjaars

receptie heeft burgemeester Leers zijn ambtenarenkorps gepreten voor 

de successen die de stad dit jaar heeft geoogst. Maar h11 waarschuwde 

ook voor zelfgenoegzaamheid, want de eretitels van beste stad en beste 

burgemeester zal snel dof worden als we nu allccn nog maar achterover 

leunen: • oe beste stad mag geen gouden koel$ worden op een 

krakkemikkig onderstel, want de omvorming Vinken>lag, veilige en 

schonere buurten, verbetering dienstverlening, aanpak drugsproblema· 

tiek, verbeteren van culturele voor:iieningen. sport en woonkwaliteit 

gaan gewoon door" . 

TRAGISCH ONGELUK BIJ STUW BORGHAREN Een klein ple

zierjacht raakt op 9 januari onbestuurbaar en sloeg met acht mensen 

aan boord over de rand van de stuw van Borgharen. De acht opvaren~ 

den behoren tot twee gezinnen en zowel de oode moeders als de vier 

kindc1en zijn tijdig uit het water gered. De twee vaders waren echter na 

het ongeluk spoortoos. Ook een reddingshelikopter met lnfraroodcame· 

ra's v1erd tevergeefs ingezet. Na twee dagen zoeken \verd het scheeps

wrak midden op de Maas gesignaleerd, maar de hchamen van de beide 

vadets zijn pas vele dagen later teruggevonden. 

Dagen hebben prólessional~ en vtiiwilligers bij de Sluw van 

Borgharen naat hel verdronken slad•lotfer ge1.0chL 



Bi/ Chalél Bergwst hoopt men weer op een goed seizoen nu hel gat gedicht Is. 

STAD GEEFT 125. 000 VOOR TSUNAMI - SLACHTOFFERS 

Het stadsbestuur heeft 125.000 euio. ofwel één euro per inwoner. uit 

het risicofonds beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van de Tsunan1i· 

ramp in Aziê. Tijdens een benefietavond in het MECC wordt dit bedrag 

nog eens verdubbeld dooi een inzameling onder Maastflch~e burger-; 

en bedrijven. Veel kinderen die op 6 januari een driekoningeotocht 

houden zullen de geldelijke opbrengst nu afstaan voor deze inzame· 

lingsactle. Ook de woningstichtingen Scrvatlus en Woonpunt hebben 

respectievelijk 26.000 eo 20.000 euro bijgedragen aan de noodhulp. 

GAT PIETERSBERG NIET GEDEKT De kosten van de reparatie van 

het gat in de Luikerweg zi1n nog altijd niet gedekt. De instorting ontstond 

eind november 2003 ten gevolge van een verzakking In de mergelgangen 

onder de weg Niemand wil de kosten van 700.CX>O euro betalen. 

De gemeente Maastricht onderhandelt nog met de eigenaren van Chalet 

Bergrust en de Vereniging Natuurmonumenten om tot een verdeling van 

de kosten te komen. maar de externe partijen voelen tich niet aansprake

lijk voor de schade die In de ondergrond van hun percelen is ontstaan. 
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De Tsuna1111-ramp teelt m Maastrid1t. Naast de mzamellnRSlldte wordt ook het Mariabeeld van Steffe der Zee 111 de stad ro11ds1wrJge11. 

SANERING VINKENSLAG GESTART Zonder veel ophef 11 do 

sanenng van V1nkenW,g gestart en 1n deze actie zrt de ombouw vin 

het woonwagcnlump n.Jar een bedn~teffe>n en de gedwongen 

verhUU1nc v.tn de 1W>dpl.utsen d1e geen bedr; t bezrtton ,,..., •~e 

k.tml'f'n Hel n•euwe Vinkenslag httft nog maar plaats voor tacht1c 

woonwell<kavels. die oveiwegend op de autohandel Z1Jn geor~nteerd 

Volgeni het ln111tuut voor Midden· en Kleinbedrijf ••1n er sle<hts hoog· 

uit v1JftnV1jfbR bednjvefl levensvatbaa1 voor het nteuwe bednjvcntcneln 

van de Vinkenslag 

•• · 1~.ubotli. "'a;iuticht 

SCIPIO WEG BIJ YONOER Dlr<Cteur Scopoo verlaat l>et bednjf 

Yooder·MTB. Het Maastnchtse bedr•Jf voor sociale werl<voomemng 

raakte rn grote finano!le problemen. nadat een vermehgend rapport 

van de rekenkamet de bedlijf!voeMgstekorten OVff de laatste wen 

Ol'f'Obaar maakte Een uur voor aanvang van de Maastnchtse gemeen· 

teraad maakt Karl D1ttnch als voomtttr van de demowonaite raad 

van comm1ssanssen van Yondet ~t vertrek van Sc1p10 be-kend. In de 

gemeenteraadsvergadenng plell wethouder Jacobs voor een verregaan· 

de versobering van de bedrijfsvoeting van Vonder 



CULTUREEL ERFGOED DOOR BRAND BEDREIGD De archeolo

gische collecties van Cultureel Erfgoed ZIJn ter nauwer nood aan brand 

ontsnapt De b<and vond plaats tijdens de verhuizing van de sector 

Cultureel Erfgoed van de Jekerstraal naar het Cenlre Céramique en 

daarom waren alle documenten en vondsten uit de depots gehaald en 

klaar gezel voor transport. Dankzij het doortastend optreden van de 

gemeentelijke brandweer werd de uitslaande brand snel bedwongen en 

bleef het roemrijke stadsverleden voor het nageslacht bewaard. 

NIEUWE DIRECTIE NUTSBEDRIJVEN De energieleverancier 

Esscnl wil de volledige zeggenschap over de Maastrichtse Nutsbedó1ven 

krijgen De tegenvallende resultaten bij de aankoop van windenergie 

zouden de ooaaak zijn van het vertrek van de driekoppige directie. 

Na.1st algemeen directeur Jan van de Water hebben ook de comrnerc1eeJ 

directeur Peter Pans en de technische directeur Servé Daniêls het veld 

moeten ruimen. De nieuwbenoemde d1recteiur van Nutsbedn1ven IS 

Ir. Jan Jongen. 

De nieuwe stoplichten aan de Boscherweg vormen eeu bton van ergernis 

WODNPUNT OOK ACTIEF IN PARKSTAD Op 1 januari fuseert 

Woonpunl met twee corporaties uil ?arkstad, \Yonlngslichhng 

Hoensbroeck en De Volkswoning în Heerlen. Het nieuwe Woonpunt 

wordt actief in heel Zuid-Limburg. in de huur- én In de koopsector 

Door te werken vanuit drie vestigingen waarborgt Woonpunt de lokale 

vefbondenheid De schaalvergroting betekent echter niel dat Woonpunt 

vanuit één centiaal punt gaat werken. Er komen drie lokale vestigingen 

met een hoge mate van telfstandlgheod en gevoel voo' c•gcn omgeving. 

Eén vestiging voor Maastricht & Morgelland, één vestiging voor de 

Westelijke Mijnstreek en één vestiging voor Parkstad. Die laatste bestaat 

uit een samenvoeging van voormalige corporahes Oe Volkswoning en 

woningstichting Hoensbroeck. Voorlopig werkt Woonpunt Parkstad 

vanuit de !\vee bestaande gebouwen. maar in de Joop van 2006 wordt 

de vestiging ook fysiek een eenheid zodra de nieuwe behuîz1ng klaar 1s. 
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In de Helmstraat wordt de lelijke bouwschuWng door kmderen Cilrnavalesk verslerL 

HELMSTRAAT WORDT KUNSTSTRAAT Vla.k voor het carnaval 

onthullen kinderen van de Montes5-0rischool Binnenstad een aantil 

wandsdtllderingen die geplaatst zijn tegen de schutting. die de sloop· 

actlvlteilen van de gebouwen van de Entre Deux aan het zicht onttrekt 

Onder professionele tx:geleiding hebtx:n de kinderen meegewerkt aan 

de totst;indkomlng van de wand~hllderingen. De ~hilderingen beelden 

feestvierende mensen uit en maken de Helmst:Taal tot een vrolijk ogen · 

de kunststraat. 

THOMAS REGOUT WEER NEDERLANDS Het management 

van de Maastrichl$0 metaalfabriek Thomas Regout, waar onder· 

meer met<ialgeleidera1ls worden gemaakt. koopt het bednjf van het 

Amerikaanse CompX. Bij het bedrijf werken momenteel 250 mensen. 

4 8 • J.a.ubot•.k maa\lflcht 

'DINK DRAON: DINK DRUM' Vrisdag. lildens de officievw start van 

het carnaval, voert de GGD in de binnenstad op ludieke wijze actie om 

het publiek ·en dan mei name de jeugd- te wijzen op hel belang 

van het gebruik van condooms. Naast het uitdelen van condooms wordt 

-onder veel gegiechel en gebrul· gedemonstreerd hoe met condooms 

omgegaan dient te worden. 

VASTELAOVEND Bij de sleuteloverdracht aan Prins Luc 1 vertegen

woordigen de ministers Piet Hein Donner van Justitie, Catla Pe1js van 

Verkeer en Waterstaat en Mana van der Hoeven van Onderwijs en 

Cultuur het kabinel Burgemeester Gerd leers pakt hen verbaal stevig 

aan. Piet Hein Donner krfjgt van hem de eerste 'hasjpas' van Nederland. 

De weergoden hcbb<:n zich ongetwijfeld laten leiden dooi de titel van 

het carnavalsliedje van dit jaar -'Laot de ton .".'· en mede daardoor 

kan op 6. 7 en 8 februari uitbundig carnaval worden gevierd. 

Twee Gror'ungs:e taxibedrijven doen bjdens hel camavaJ goede zaken '" 

MaastrichL Ofschoon Maastrichtse t<ixibednjven laten weten met bli1 te 

zijn met deze concurrentie bl1Jft de gevreesde taxi·oorlog uit 



HIERINGBIETEKONZERT Velen trekken op dSwoen~ag naar het 
Onze Llove Vtouwep1e1n voor het trad•Uonete 'h1em1gb<etekonzort'. Tot 

tedro groi. teteurntU•ng bli1kt dit niet door Ie gaan Ve<ontwaard1gd •S 

men voor.al. omdat n~t te achlemalen os w.wom gebroken l•kt te z•n 

met de lange en zeer gewaardeerde traditie Aanvankthilc gelaten en 

lattr ongetW11fttd u1tg.taten wi1ken de meesten urt naar de ufr. on dt 
binnen\tad, waar In ieder geval toch nog "hoennge' te kr~gen z11n 

BUURTBEWONERS BEMIDDELEN BIJ OVERLAST In de wrjken 

van Maastucht·Wesl gaan buurtbewoners optreden als bcm1ddela~~ b1J 

kleine buurtproblemen. zoals overlast en burenruzie~. Ooor C<.'11 vroeg· 

tijdig optreden kdn escalabe van conflicten voorkonien worden. Hrt ini

tiatief d\1a.rtoc komt van de won1ngsbchûngen Seivabus en Woonpunt 

1n samenspraak met de gemeente, de pol1be en Sbchbng Trajekt Medio 

apnt wordt gtstdrt l"nCt de weN1ng van vn1w1ll1gers 

(dff'tdVd/ 2005. 

NIEUWE AMBTELIJKE STRUCTUUR Or~ topambtenaren gaan 

samen met de wethoude~ lean Jacobs en Minam Depondt een nieuwe 

ambtel•ike structuur voorber~<n Het stadsbestuur w~ de huidige 

d1recbeploeg veride!nen on dt gemetnte vanuit drie domeinen aan· 
sturen_ n11mtehjk·ecooomtsc.h. soci.ul·culturttl en d1enstverielllng 

0.. nieuwe ambtel11ke topstructuur M()(:t op 1 1anuari 2006 van start 

gaan Doel ~ ttn platte<e organ1>at~. d10 creatiever. gedurfder en 

eff1Qénler opereert dan het hu1d1ge 3pp.l<Ml 

BOETE VOOR WONIN GSTICHTING SERVATIUS Op straffe van 

een boete van 2,6 miljoen euro eist hel mrn1slcrie v.1n VROM, 

dal woning;tichbng Servat1us hel pro,ect aan de Rue de Hesbaye in 

Luik vóór het eind van dit 1aar afstoot Met dil reeds in ontwrkkelmg 

zi1nde project v00< de bouw van b11na honderd woningen mikt de 
worungs.tichtin,g ook op won1ngiorkrnden uit MaMlrN:ht Het gaat h1et 

om een al enk.te iaren loptnd confl<t met htt m.nistene, dat Z>Ch op 

het stAndpunl stelt. dat won<ng>bel1Mgen noet buiten de landsgrenzen 

mogen bouwen ~anks os Strvatous van plan om ook woning· 

bouwpro,ecten te re.lliscrtn 1n V1se, Unaktn tn Riemst 

. - --- __::-. 
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KAARTVERKOOP ANORE RIEU GESTART In de voorverkoop 

voor het in juli op het Vrijthof geprogrammeerde concert van André 

Rieu gaan de kaarten grif van de hand. Om de verkoop ln goede banen 

Ie lelden worden voor de kassa's aan de wachtenden nommertjes 

uitgereikt De eerste dag worden aJ 5.500 van de 9.000 beschikba1e 

kaarten verkocht. 

MISS LIMBURG INTERNATIONAAL Uit C<?n dertigtal kandidaten 

uil Belgisch en Nederlands Limburg wotdt de 21 jarige Kim Stijns uil 

Maastricht verkozen tot Miss Limburg Internationaal 

' LELIJK IS GEEN ARGUMENT' Onder de ti1el 'Lelijk i< geen argu

ment' brengt het Centre Cêramique de architectuur van de Maastrichtse 

wederopbouwwijken in een tentoonstelling onder de aandacht. 

Woningen uit de \Vederopbouwtijd zijn kwetsbaar geworden en sloop 

ervan dreigt. Dit uit zich in een negatief imago voor wi1ken als Malberg, 

Pottenberg, caberg en Nazareth. De tentoonstelling plus de daaraan 

gekoppelde leiing en excursie worden onder meer benut om het 

erfgoed van de wederopbouw op zijn cultuurhistorische waarde In 

te schatten. 

BEORIJVENCENTRUM MALBERG IN GEBRUIK GENOMEN 

Als eerste project van het buurtplan 'Manjefiek Malberg· wordt op 

14 februari het Bedrijvencentrum Malb<>rg in gebruik genomen. 

Het bedrijvencentrum. speciaal bedoeld voor startende ondernemers. 

is gevestigd în het voormalige pand van de Keuringsdienst van Waren 

aan de Florijnruwe. 

MAASTRICHT ' SJOENSTE ' STAD? Ná de 'bèste' wil Maastricht 

ook de 'sjoenste' stad van Nederland worden. De can1pagne Sjtek en 

Sjoen lijkt dat graag gerealiseerd te w illen zien: forse boete5 voor wie 

de straat en de buurt vervuilt. Het stadsbestuur bèsluR namelijk mee te 

dingen naar de mei 'Schoonste Stad van Nede~and'. Men heeft echter 

niet de illusie dat Maastricht de titel zal behalen: "meedoen is dil 

keer belangrijker dan winnen" . Via de pas gestarte campagne 'Sjiek en 

Sjoen? Samen doen!" wordt in ieder gevaJ al een voorzet gegeven. 

Siiek en s;oen sao11 't doen. 



Er is weer een buurtsuper ;" Borgltaren. 

BUURTSUPER BORGHAREN HEROPEND Nadat Borgharen hel 

enkele m.111\den >onder had moeten doen, opent aan de Schoolwaat 

een noeuwo buurtsuper De fam~oe doe de dorpsw1nket m llleren explol· 

teert uJ oolc de winket rn Borgharen gaan runnen. 

AL 1,6 MILJOEN VOOR HERINRICHTING KERNWINKELGEBIED 

De gemeente toont zich aangenaam verrast met de vnjw1lhge brjdrage 

van 1,6 mll1oen euro van pdndeigena"'n voor de hennrichUng van het 

kemwinkelgcbicd. Met een kwart van de eigenaren die baat hebben 

bij de herinrichting, hecft de gemeente een contract kunnen sluiten. 

De gemeente had rekening gehouden met hel feit dat een geringer 

aantal eigenaren bcfeid zou zijn om vn1wil1ig een contract te sluiten. 

HERINRICHTING GEBIED KPN-GEBOUW Aan het bureau van 

architttl Jo Coenen rs gevrugd om een plan Ie maken voor hel gebood 

langs de /12, op de loc.tbe van het KPN-gebouw en het spollterrt'Ul 

lege~ het S.nt Maartenscollege. Hie< moeten wonmgen. kantoren. 

w1nkets en andtre voomen1ngen komen, waarmee een niNW $0Ct.IUI 

en economisch kloppend hart van de wi1ken Wyckerpoort en Wille· 

vrouwenveld tot stand koml 

MEDEWERKERS ENCI STELLEN BANEN VEILIG Na een korte 

st.Jkmg bereiken med~kers van cementfaboek ENCI rn Maastncht. 

Rotte<dam en Umlriden eeo akkoord met de directoe van de Heidelberg 

Groep. waar ENCI een onderdeel van is Inzet van de staking was hel 

voorkomen van het ontslag van 270 collega's en de sluiting van een 

khnkeroven in Maastftcht. Het tikkoord komt er op neer, dat de directie 

een aantal voorstellen van n1edewcrkers en vakbonden overneemt. 

Deze houden onder meer In het cfflcll!nter mei mensen en middelen 

omgaan en hel 1n principe openhouden van de kllnkeroven tot 20t0. 

100 arbeidsplaatsen zullen behouden blijven, voor de overige 170 

arbeidsplaatsen wordt een sociaal plan opgesteld. 
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VEILING MACHINES MOSA PORSELEIN Met de velling van 

gietmodellen en machine< van de nog nit?t zo lang geleden ge<loten 

productoeli1n van Mosa Porselein komt er een definitie( einde aan een 

186 jaar oude tradlte van de Maastrichtse porseleinproductie 

BUSVRIJE MARKT KOST 6 MILJOEN Volgens een op verzoek van 

de raad door het stadsbestuur Ingesteld onderzoek naar het weghalen 

van stads- en streekbussen van de Markt bliikt dit alleen mogelijk tegen 

hoge kosten. Niet alleen vergt een dergelijke operatie 6 miljoen euro aan 

Investeringen, maar men moel ook rekening houden met een jaarlijkse 

inkomstenderving van 750.000 eu10 door k!anteoverl1~ bij Stadsbus 

Maastricht. 

Proefboring aan de Al. 

SPORTMAN VAN MAASTRICHT 2004 Voor de tweede keer in 

succc-ssle Is Daniël Mensch uitgeroepen tot Sportman van Maastricht. 

De roeier van stodentenveren1g1ng Saurus won op de Olymp1sthe 

Spclen In Athene met de Holland Acht een zilveren meóallle Pierre 

Zenden, tefevisie·commentator en vader van voetbalinternational 

Boudewijn, krijgt de oeuvreprijs van de stad Maastncht 

PROEFBORINGEN A2 In opdracht van het projeclbureau. dal de 

ondertunneling van de A2 voorbereidt, worden door een gespecialiseerd 

bedrijl proefboringen verricht langs de A2 om de bodemgesteldheid 

onder het trac~ van de stadWaverse 1r1 kaart te brengen. De techniek, 

waarmee hel ondenock wordt verricht. staat bekend als ·sonisch 

boren' Er wordt daarbij ntct alleen gebruik gemaakt van draaiende 

bewegingen, maar ook van hoogfrequente trillingen. De gebruikte 

machine is de enige In z'n soort in Europa. 



Het totdal serenoveerde pand aan het St. Servarubolwerk, 

TOON JENNISKENS MET PENSIOEN Stadscultuumlstoricus Toon 

Jennlskens. bijna 28 jaar In dienst van de genwente Maostncht, gaat met 

pensioen. Als gemeentearchivaris begon Jenntskens aan de Immense 

klus om meer dan 2.500 raadsverslagen uil de vijftiende eet.11.v vanuit 

het middeleeuws Maastrichts naar modem Nederlands te vertalen. 

Na zijn pensionenng zal Toon Jenniskens zich blfjven inzetten voor de 

cultuur van de stad Maastrkhl 

ONTBIJTOISCUSSIE OVER DE GEKOZEN BURGEMEESTER 

Tijdens de door minister Thorn de Graaf van bestuurlijke vernieuwing In 

de Bonbonnière belegde ontbijtdiscussie In het kader van de campagne 

'De gekozen burgemeester on tour· laat burgemeester Gerd Leers het 

achterste van zijn tong ti<!n. Als de Eerste Kamer instemt met het voor· 

stel van het kabinet inzake de gekozen burgemeester, dan 1.v1I hij zich ln 

2006 op eigen kracht kandidaat stellen; dus niet namens het CDAi 

RENOVATIE ST. SERVAASBOLWERK NA BIJNA 10 JAAR 

VOLTOOID Samen met de bewoners viert Serva~us de oplevering van 

het seniorencomplex St Servaasbolwerlc. Bijna 10 jaar heeft hel in de 

steigers gestaan voor een ingrif pende verbouwing. Oe re!lovatle heeft 

zo lang geduurd omdat Servatlus toezegde dal niemand ve<plicht werd 

om te verhui2en. Oe 68 kleine appartementen zi1n twee aan lY1ee 

samengevoegd lot 33 ouderenwoningen In de tussentiJd heelt 

Servatlus ook de algemene ruimtes. liften, gangen en entrees aange· 

pakt Oe totale verbou\vingskostcn liggen rond de 2 n11ljoen euro en er 

is weer volop aninlO om 1n het Bolwerk te wonen. 

jJ.lt boek maastncht • 53 



54 • Jaarboek mäMt•lcht 



c maastfic.ht • ss jaarbo k 



De An1a.tiv1olen worden getoor1d. 

BUSVRIJE MARK T SPLI JT RAAD De besluitvorming over het al 

dan met busvrij maken van de Markt blijkt geen eenvoudige klus te zijn. 

Het college vindt, dat de stads- en streekbussen voorlopig via de Markt 

moeten blijven rijden. Vanwege de snej te veri,vachten hefont\vikkeling 

van de omgeving van het Bassin en de Sphinx - plus hel prijskaartje dat 

daaraan verbonden is • ontraadt het stadsbestuur om nu al het meren

deel van het busverkeer van de Markt te halen; eveneens een erg dure 

operatie. Na Croen Links en de SP besluiten ook de WD. Seniorenpartij 

en D66 het collegestandpunt over te nemen. Alleen Maastrichts 

grootste raadsfracties CDA en PvdA staan voontlst1og op het ~landpunt 

om duizend bussen per dag weg te halen van de Markt. Alleen Stads

belangen Mestreech twiïfelt nog. 

AMATI-VIOLEN Met een spec•aal transport komen drie zeldzame 

Amati-violen uR ltaJiè aan In hel Maastrichtse gouvernement. Ter ere 

van de v1jH~onderdste verjaardag van vioolbouwer Andrea Amati zullen 

de violen op de komende kuns1beurs TEFAF te zien zijn 

HOGESNELHEIDSTREI N THALYS IN MAASTRICHT Op 4 

maart komt de hogesnelheidstrein voor het eerst van Brussel naar 

Maast"cht Randwyck. Deze eenmalige rit is mogelijk gemaakt door de 

stichHng Internationale Ronde Tafelconferentie Maas1richt en moet de 

aandacht vestigen op het streven van de gemeente en de pl'Ovincie naar 

een aansluiting op de hogesnelheidstrein van Luik naar Brussel vla het 

project 'HST Connect Ma.utricht-Lwk'. Binnen- en buitenlandse politici 

en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 1e1sden met de Thalys 

vanuit Brussel naar Maastricht en bezochten aansluitend de TEFAF. 

TRAUMATEAM NAAR SRI LANKA Onder aanvoering van de 

Maastrichtse hoogleraar Marten de Vries verttekt een traumateam uit 

Maast1ichl naar het rampgebied in Sri tanka. In hel zwaar door de 

Tsunami getroffen land zat het team de traumahulpverlening organiseren. 

PRINSES MAXIMA Vergezeld van haar ouders brengt Prinses 

M.ixima een prlvêbczoek aan de TEFAF. En passant deed ze · nauwelijks 

opgemerkt · mkopen bij twee winkels op Sint Pieter. 

HOEG BRÖGKSOAP De problemen met de Hoeg Brögk beginnen 

het karakter van een soap te krijgen. Na afbrokkelende coating op de 

lrappen en kapotte lampjes zijn de liften nu alweer een aantal dagen 

niet te gebruiken. Deze keer v1orden de probJemen door vochtoverlast 

veroorzaakt. 



In maart wordt een lakke/optocht voor vrede gehouden. 

NAI IN WIEBENGAHAL Als voorproefje van de voorgenomen 

nauwè samenwerking met de ndast hel Sonnefantcnmuseum gelegen 

Wiebengahal p<esenteert het Nederlands Archltcctuurinsmwt (NAil 

vanaf 5 maart 'Het Landschap van de V~tedefijklng': drie tentoonstel· 

Jingcn, die de inrichting van het stedelijk landschap behandelen. 

Het Belvedèrep<oject. waarvan het masterplan momente<?I in de uotwer· 

kingsfase verkeert. i.vordt In een van die tcntoonstelllngen uitvoerig 

belicht. Na een verbouwing va,n de hal zal het NAi bijna 1500 vierkante 

meter ter beschikking krijgen. In de loop van 2006 zal de hal dan 

een volwaardige dependance van het on Rotterdam gevestigde NAi zijn. 

Het Is de bedoeling dal e< het hele jaar door • met steun van de provin· 

cie Limburg, de gemeente Maastricht en hoofdsponsor i.voonfonds· 

Vesteda · tentoonstellingen en lezingen worden gehouden 

MOORDEN IN BLAUW DORP In de nacht van dinsdag op woensdag 

9 maart komen een man uit Neuss (0) en een inwoner van Margraten 

bij een schietpartij in en nabij een woning aan de Proosdijweg om 

het leven. In verband met hel ondeaoek naar dit misdrijf worden vijf 

mensen aangehouden. Vermoedelijk v0<mt een conflict tussen de 

Russische maffia en een Maastrichbe drugsbende aanleiding voor de 

moorden. 

MVV BOEKT GROOTSTE UITZEGE IN ACHT JAAR In een tot 

nog toe door weinig hoogtepunten gekenmerkt seizoen verstaat MW 

op vrijdag 11 maart subtopper FC Dordrecht met maar liefst 5·0. De uit· 

blinf<er< In deze wedstrijd zijn lbad Muhamadu en Tom van Sergen, 

die elk tv1eemaaJ scoren. 
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De Tefdf. 

SCHENKING SOL LEWITT In hel jaar. dat het Bonnefantenmuseum 

haar tienjarig jubdeum viert, ontvangt het een schenking van de 

Amerikaanse kunstenaar Sol Lewîtt. e<in van de bekendste vertegen

woordigers van minimal art. De S<henking betreft drie monumentale 

werketi. De meest spectaculaire daarvan is de muurschildering die lewftt 

speciaal voor de koepeltoren heeft gemaakL De schenking komt voort 

uit de vriendS<hap lussen de kunstenaar en museumdirecteur Alexander 

van Grevens-tcln. 

STUOENTENLEED EN BEWONERSLEED Er Is niet te peilen 

diep wantrouwen tussen de studenten van Circumflex, dte natten jaar 

zoeken naar een locatie, eindelijk zicht hebben op e<in permanente plek 

voor de zeshonderd fedtrl in de ûpucijnenstraat en de bewoners van 

de buurt. Zowel Woonpunt als Grcumffex zijn van mening dat er goede 

afspraken zijn gemaakt, maar kunnen de vrees voor verstoring van hun 

nachtrust bij de omwonenden niet wegnemen. De bei.voners hebben in 

sa • jaarboek ma<nlr-1c:ht 

een brief onder meer aan het gemeentebestuur hun bewaren uiteenge

zet ze hebbèn geooeg overlast te verduren. De komst van Circumflex Is 

de druppel die de emmer zal doen overlopen. De studenten betogen dal 

zij net als alle andere Maastrichtse buurtbewoners recht hebben op hun 

eigen gemeenschapshuis in de stad. 

CONSERVATIEVE ARROGANTIE Om zich beter te kunnen 

oriënteren op de toekomst van de stad he;if\ de gemeente Maastricht 

het adviesbureau BerenS<hot opdracht verleend de stad aan een analy· 

se te onderwerpen. In het nu voorgelegde resulaat noemt het bureau 

Maastricht arroganL conservatief. naar binnen gekeerd en weinig gast

vrij voor buitenstaanders en jongeren. De stad koestert haar eigenheid, 

n1aar wn desondanks uitstralen open en Europees te zijn. • Het gebrek 

aan kosmopolitisme is een achilleshiel voor de ambities" . In dit weinig 

flatterende beeld van de stad wordt ook geconstate<ird, dal het cultu

reel aanbod gering fs; de stad mist een cultuurhistorisch museum. 



TEFAF HEEFT RECORD AANTAL BEZOEKERS 77.500 bezoe· 

kers schuifelden langs de vele opgedofte stands met stralende 

kunstvoorwerpen die ook dit jaar weer tijdens de TEFAF het MECC 

veranderde in ~n groot kunsthistorisch museum. De kunsthandelaars 

doen goede taken; onder de verkochte topstukken bevinden zich het 

schilderij 'Portret van een oude man' door Jan Lievens en het bronzen 

beeld 'Le Baiser' van Auguste Rodin. Uit onderzoek is gebleken, dat de 

impact van de TEFAF op het imago en de economie van de stad groot 

is. Het directe omzeteffect bedraagt 8,2 miljoen euro. 

WI ETBO U LEVARD Burgemeester leers stemde als kamertid tegen het 

legaliseren van coffeeshops, maar als burgemeester van Maastricht pleit 

hij voor legalisatie, mits de buudanden daaraan meedoen. 

De teelt van wiet is illegaal. terwijl de verkoop legaal is. De overheîd 

moet regels stellen voor de teelt en de productie. Als de bevoorrading 

gecontroleerd werd door de overheid zou de band tussen coffeeshop· 

houders en de criminaliteit doorgesneden worden aldus leers, maar 

Duitsland en België moeten dan wel meedoen. leers wil een 'wîetbou

levard' met legale kweekcentra aan de rand van de stad. Dat zou 

de jaartijkse toestroom van 1,6 miljoen drugstoeristen aan Maastricht 

beperken. De CDA fractie in de Tweede Kamer heeft zich mordicus 

tegen leers' plan uitgesproken. 

GROET MESTREECHS DICTEE De nog maar 21 jaar oude Roelf 

Welkenhuizen wordt met slechts zes fouten winnaar van het Groet 

Mestreechs Dictee. waaraan ongeveer zestig mensen mee hebben 

gedaan. En daomèt is aongetuind tot dee aw kónkemolle vaan 't aajd· 

mannehoes nog väöl kînne lîere vaan dee baträöfkes oet de jóngen· 

hîerekónkergasie. 

TOO BAD Zwemmen in een van de twee Maastrichtse gemeentelijke 

zwembaden doe je niet voor je plezier. De toestand van de beide baden 

is desastreus. De staat van onderhoud is ronduit slecht. Het bad in Heer 

is zelfs zo slecht dat het beter meteen gesloten kan worden. Het zwem· 

bad Dousberg heeft voor 1,7 miljoen euro aan achterstallig onderhoud. 

Na de renovatie in 1995 is er niets meer aan onderhoud gebeurd. 

De adviescommissie laat doorschemeren dat de stad beter een nieuw 

zwembad kan laten bouwen, ingebed in het nieuwe Geusseltcomplex 

waarin ook een nieuwe sporthal wordt gerealiseerd. De bouw van een 

nieuw zwembad kost circa 10 miljoen euro. 

SAPPI Papierproducent Sappi gaat in de komende vijf tot zes jaar 50 

tot 60 miljoen euro investeren in zijn Maastrichtse papierfabriek om de 

capaciteit van de twee papiermachines te vergroten. Daartoe behoort 

ook papiermachine nummer zes. de grootste ter wereld. Daarmee zaJ 

de papierproductie toenemen van 290.000 ton tot 350.000 ton papier 

per jaar. 

Er staat nóg een groot investeringsproject op stapel: de bouw van een 

volautomatisch expeditiecentrum voor de aan· en afvoer van grond· 

stoffen en papier. 

CREATIEVE INDUST RIE Tripool ·een samenwerkingsverband 

tussen Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht- heeft besloten een uitge

breid onderzoek te laten doen naar de zogenoemde 'creative industry'. 

Nu Enci, Mosa en Sphinx uit de stad verdwijnen zou de creatieve 

industrie, waaronder media, entertainment. kunst en cultuur behoren. 

een krachtige impuls voor de stedelijke economie kunnen zijn en een 

grootschalige kruisbestuiving tussen economie, cultuur en ruimtelijke 

ordening. Het onderzoek moet ook uitwijzen in hoeverre de 'creative 

industl)I' het vestigingsklimaat in Maastricht kan bevorderen. 

VRIJTHOFGARAGE TOP De totaal gerenoveerde parking onder het 

Vrîjthof behoort naar ANWB normen tot de beste parkeergarages van 

ons land en kreeg het cijfer 8.7 toebedeeld voor ·erg mooie gedetail· 

leerde afwerl<ing, luxe toiletten, goede verlichting, éénrichtingsverkeer 

en duidelijke vluchtwegen·. 

CIRCU MFLEX Maastrichts oudste studentenvereniging Circumflex 

moet in het najaar uit het Maaspaviljoen vertrekken. De vereniging wil 

zich vestigen in een leegstaand pand aan de Capucijnenstraat waarvan 

Schroevers Opleidingen de laatste bewoner was. De studentensociêteit 

zou op de begane grond ingericht kunnen worden en op de verdieping 

worden kunstenaarsateliers gehuisvest. Buurtbewoners zijn fel gekant 

tegen de komst van Maastrichts oudste studentenvereniging. De buurt 

heeft al heel veel overlast te verduren. Circumflex is gewoon te groot 

voor de Capucijnenstraat en zal in de vroege ochtenduren beslist 

overlast bezorgen. zo luidt het protest. De leefbaarheid van de buurt 

zou met de komst van de feestvierende studenten worden aangetast. 
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Eerst 8ravan, dall planten. 

BOSKAAI BLIJFT MOOI EN MONUMENTAAL De Boskaal Is de 

volkse benaming voor hel monumentale complex van architect Booslen 

in het Bosschtrveld Oe bewonm vreesden dal. ondanks de monumen· 

tale st.itus van de w.1k hun huizen zouden WO<den gesloopt Dat idee 

os van de b»n De Boskaai word! opgelcnapl en woo1ngsuchhng 

Servabus g.ul overeenkomstig de wens van de bewonefS een groot deel 

van de 128 vooroorlogse huurwoningen samenvoegen Gelukkig b1•1ft 

een stuk his1orisch gellCht van Maastricht op die manier bewaard 

LEERS IN ZIJN EENTJE Burgemeester leers heeft te kennen 

gegeven zich In 2006 op per1oonli1kc lltel en niet voor het COA kJndi· 

daal te stellen voor hel burgemeesterschap van Maastricht Dat heeft 

heel wat discussie los gemaakt onder CDA p;utijgenoten die de zittende 

burgemeester zelfs uitholling van de lokale democratie verwl1ten Hel is 

ovengens nog mei zeker of de burgemeesterwe'1<1ezingen wel zullen 

plaats vinden, want d.it voorstel moet nog eerst door de Eer1le l<amef 

goedgekeurd WOtöen 

SCHOOLKOSTEN Er zijn steeds mee• Maastrlchtse gezinnen die de 

kosten van onderw1~ en opleld1ng van hun leerpllChbge kinderen met 

meer kunnen betalen Oat is af te leiden uot de gegevens over het 

aanWJ aanvragen bi/ hel Schoolnoodfonds Hel Schoolnoodfonds IS 

overgedragen aan de parbculoe<e Stocht1ng leergeld. doe met een 

ttnmal1g substdie van 10_000 euto van start gaat 

MAASTRICHT MUSIC HALL De Pl.1~ Zaol gaal weer open en wel 

onder een nieuwe naam Maastticht Mus4c HaJI 

Dat is het voornemen van de nicuwc uitbater Conslanti1n van Vloten. 

De taal Is eigendom van Heineken, die heefl geen bezwaar tegen 

een nieuwe naam. De naam 'Platte Zaol' heeft een negatieve bijklank. 

vandaar de keus voor een nieuwr naam bij een nieuwe start. Aan deze 

naam wOfdt toegevoegd. expo- en partycentrum. De brassN1e krijgt de 

naam 'Mon PJars.r. terras aan de Mus' 



ONTHULLING ROMEINSE BRUG De Stichling Romeinse Brug 

Maastricht kon met veel horten en stoten en na talrijke trubbels einde· 

lijk het monument voor de Romeinse Brug op de Maastrichtse 

Maasoever onthullen. Hel beeld van de 'Hu1vende Kinder' moest plaats 

maken voor 'd'n obelisk', maar dal lijkt niemand te betreuren. 

De kinderen hebben Inmiddels een nieuw plekje gekregen aan de 

Witmake~straal 

De ceremonie van de onthulllng va.n het leeuwenmonument ·een kopie 

van een Romeins beeld dat In 1963 uil de Maas werd opgebaggerd· 

leek \vreed verstoord te v1orden door een intern conflièt binnen de 

stîchting Hel monument ts echter een fraaie reminder zodat ook over 

jaren de Maastrichtenaar zich altijd zal herinneren dat er nog zoveel 

bijzonders in de bodem van de Maas ligt. 

BOUWPRODUCTIE MOET HOGER Maastricht krijgt 4,7 mil1oen 

euro van het rijk om de achterblijvende bouwproductie aan te jagen 

Over vijf jaar tal de stad 2100 woningen gerealiseerd hebben. In 2010 

moeten dat er cuca 4.000 zijn. De stad krijgt de helft van de subsidie die 

voor de totale provincie bestemd Is. omdat Maastricht met een ernstig 

woningtekort kampt. Wethouder Hazeu heeft een actieplan van tien 

punten opgesteld om de woningbouw te stimuleren. Bovendien gaat de 

gemeente het tabO<! op hoogbouw fosfaten, 2i1 het niet tol elke prijs. 

Bouwen boven de dertig meter hoogte zal slechts op bepe,kte plaatsen 

worden toegesl.'lan. 

A2 TUNNEL De verkeersproblemen op de stadstraverse A2 ziin voor· 

loplg nog niet opgelost, want de aanleg van de A2 tunnel laat langer op 

zich wachten. Was de voltooiing ervan voorzien voor 2011, nu wordt 

voorzichtig het jaar 2015 genoemd. Elk 1aar dat de bouw langer duurt, 

betekent een economische strop voor de stad en daarnaast komen nog 

de negatieve eHecten van de slechte bereikbaarheid van de stad gcdu· 

rende de tijd dat de tunnel wordt aangelegd. 

BUSVRIJE MARKT De Markt wordt gevrijwaard van mtens.ief 

busverkeef. De ópenbaar vervoersas wordt verlegd naar de Maasboule

vard. Er komt \Vel een halteplaats voor de driehonderd bussen die 

dagelijks passeren op de Markt, zij het dat die bussen via de Boschstraat 

worden geleid Er komt geen busroute door de Gubbetstraat. Het hele 

plan gaat eenmalig 6 n1iljoen euro kosten. 

HOEG BRÖGK OP SLOT De hoge boog van de Hoeg Brögk is ken· 

nelijk erg aantrekkelijk voor waaghalzen, durfals en verwarde geesten. 

De hulpdienst moest worden Ingezet om een verwarde Russische man 

van de boog af te praten. En dat is erg kostbaar; er moesten veertig man 

worden inge:tet om de man vei1ig naar beneden te helpen. De man 

vertoefde urenlang boven op de grote boogoverspanning. Dit was niet 

hel enige geval van waaghalzerij op de boog. De gemeente gaat de 

mogelijkheden bekijken om de boog af te sluiten om dit soort stunts te 

voorkomen en de burgemeester stelt voor de kosten te verhafen op de 

brugbekhmmer. 

WWW.MAASTRICHT.NL Op deze website kunnen cijferfreak< 

terecht voor alle mogelijke data over de stad, zoak bijvoorbeeld werk· 

loosheidscijfcrs. het exacte aanlaf inwoners (122.000). hel opleidings· 

niveau van de bevolking enzovoorts. De cijfers op de site worden regel

matig bijgewerkt. Zo kan men uit de gegevens op de s.ite de welhcht 

voor de hand liggende conclusie trekken dat de vergrijzing van 

Maastricht onomkeerbaar is. Die 1s van 2001 tot begin 2005 toegeno· 

men van 15,9 tot 16,6 procenL 
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Dood in de Cannetberg. 

PARK PERIKELEN Het stadspark gaat d~s voor twee maanden 

dicht. Er wordt een zes meter breed pad aangelegd tussen de Onze 

lieve Vrouwe~parkeergarage en de JekerbnJg voor zowel voetgangers 

als voor fietsers. Het gras op hel dak van de parkeergarage zal opnieuw 

worden ingezaaid. 

DRAMA IN CANNERBERG In de Cannerberg is een 55 jarige man 

uit Banholt Ufdens zijn werk op 5 apnl om het leven gekomen bij een 

instorting in het gangenstelsel. Hij was bezig met het verwijderen van 

as-best 1n opdracht van het m1nîstene van Defensie. De man \vas op slag 

dood. Zijn collega's bleven ongedeerd. Staatstoe>.icht op de Mijnen Is 

Ingeschakeld om de veiligheidssituatie ter plaatse Ie onderzoeken 

Dit gangenstelsel werd russen 1954 en 1992 door de NAVO gebruikt als 

verbindingscentrum. Defensie faal nu olieresten en asbest verwijderen 

uit de mergelgangen. 

'4 · ja11rbo~'1 m;i01stlich1 

VUURS LAG De Vuurslag is een Jaarlijks uitgereikte prestigieuze 

nationale prijs voor kunsthistorisch onderzoek. De prijs werd dit jaar 

uitgereikt aan de S~chllng Restauratie Atelier Limburg en hMr directeur 

Anne van Grevenstein. De prijs bestaat uit een z.ilveren beeldje van een 

vuurslag en een geldbedrag van 12.000 euro. Van Grevenste1n en haar 

team k1ijgen de prijs voor hun bijdrage aan de professionalisering van 

het vak van restaurator en het hoge, wetenschappelijke niveau bij de 

uitvoering van restauratiewerkzaamheden aan monumenten van 

geschiedenis en kunsl 

FRAAIE FRESCO' S Nu de Dominicanenkerk onder handen wordt 

genomen en gefestaureer<f gaat worden met aJs herbestemming een 

megabockhandel kregen pers en ge'inter~secrd publiek toestemrnlng 

om de restauratieste~gers te beklimmen om oQg in oog te staan met de 

fresco·s. aangebracht op de ge"velven van deze 'preekschuur'. Men was 

waarlijk diep onder de indruk niet alleen van de buitengewoon fraaie 

voorstellingen, maar ook van de kwaliteit en ten sJot:te van de staal 

waarin deze schlldenngen verkeren: fondutt abominabel. Mooi maar 

heel erg broos. De restauratie campagne Is meer dan hoognodig. 



LAATSTE RUSTPLEK IN KPN·TOREN KPN Is mei een lokale 

begrafenisondernemer in gesprek om de 71 meier hoge radiotoren nabij 

de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg een nieuw bestaan 

te geven als bewaarplaats van urnen. KPN zoekt overigens nieuwe 

bestemmingen vr>o< alle 25 torens in het hele land. Zendapparatuur 

wordt door technische innovaties immers steeds kletner en neemt dus 

minder ruimte in be~lag. Het torengebouw zou lrou\vens ook kunnen 

dienen als ontvangstruimte voor het rouwcentrum met crematorium dat 

op de begraafplaats Is gepland. 

OMSTREDEN ZWITSER Hel Bonnelantenmuseum richtte een over

?ichtstentoonstelfing in van het werk van de omstreden kunstenaar 

Thomas Hirschhorn. De in Parijs wonende Zwitser heeft de tentoonstel

ling ingericht als een school, met l1noleumv1oeren, stoelen, tafels, lam

briseringen en landkaarten. In die omgeving toont hij op willekeurige 

manier sculpturen. De bezoekers moeten zei! hun weg zoeken door 

stapels A4-ljes, tafels, globes. foto's. dia's, video's, collages en maquet

tes. Veel plak· en knipwerk is er te zien en heel, heel erg veel bruine 

plaktape; dat 1s hel geliefkoosde materiaal van de kunstenaar. 

HAGEDIS TEGEN DE MUUR De Maastrichtse muurhaged1S doet 

hel goed. Hel aantal hagedissen is In een jaar lijd verdubbeld. De muur

hagedis was nog niet zo heel lang geleden een met uitsterven bedreig· 

de diersoort. Oorzaak van de groeiende hagedissenpopulatie 1s de 

klimaatverandering en de biotoop waarin ze leven. In Maastiicht zijn dat 

met name de droge grachten In de Hoge en de Lage Fronten. De kwets· 

bare hagedis is een beschennd dier dal In een strikt beschermde habitat 

moet leven. 

GEUSSELT EN ESSENT Uiterlijk in 2008 vestigt Essen! haar regio· 

kantoor Nelwerkbedritf Limburg bij de GcussclL Het terrein dat thans 

nog door Nutsbedrijven wordt gebruikt. zal door de gemeente overge

nomen worden. De Nutsbedrijven gaan van dan af aan vefsneld op 

1n Essenl Nutsbedrijven zou lol 2007 zelfstandig blijven voortbestaan. 

Die datum is naar voren gehaald maar met gardnties voor de werlcgclc

genheid van de huidîge 240 werknemers en veiligstelling van de wcric· 

gelegenheid na 2006 en het aanbod van Essen! om ha.ir regiokantoor 

In Maastricht Ie vestigen. 

M1astrichts Mooiste. 



AMBTENAREN HUISVESTING Do nieuwe hu1sv~t1ng van de 

Maastochtse gemeenteambtenaJen kan een enorme financiële strop 

wooden voor de gemeente lnsdlathng\fouton zouden extra urtgaven 

oplevertn De mrs"1cenong hikt gemaakt te "JO toen het leeuwendeel 

van l\tt aJnbtelijk apparaat veffi..W IS nw twee kantoren in Randwyck 

teneinde de gemeentekantot<n btj de M.lrkt te slopen voor de ~uw· 

bouw van Mosae Forum. Oe onvoorziene txlra uitgaven om de ambte· 

naren uiteindelijk adequaat te hul,veste-n In d1vtrse gebouwen zouden 

een bedrag belopen van circa 10 mll1oen euro 

TEKORT Wethouder Jacobs verdedigt het gemeentelijke bezuinog.ngs

beleld heftig. nu gebleken Is dal de gcmecnlereke111ng over 2004 sluit 

met een tekort van een half m1l1oen euro. De tot,1le begroting beliep 

380 moltocn euro. Het tekort vloeit onde< meer voort urt tegenvallers 

zoals de stormschade van 1un1 2004 en het dochton van hel gal in de 

lu1keoweg"" een itOStorting Bovendien raakt de econornoscne malaise 

Maastncht heel hard Wericgolegtnl\tod verdween bt1 Mosa. Sphinx en 

Eno. De si.id heeft de vonit jaar vootgenomen bezuiniging van 15.4 

mi~oen euro goeddeels gehaald. otn ptecotS te ZIJn voor 89 procent. 

zo bf11kt uot de Jaarrekening 2004 van de gemeente. 

CAMPING BIJ DE BEATRIXHAVEN Wethouder Wim Hazeu 

krijg! heel wat kritiek te verduren vanwege het gemeentelijke streven 

om een natuurcamptng van tweehonderd standplaatsen even ten 

noorden van de Beatrothaveon te 1ea.l1stren in de landgoederenzonc rond 

Meerssenhoven Staatsbosbel\tcr wol deze goocne zone uitbouwen tot 

een natuurlijk verbmdlngsgebted tussen het Geuldal en l\tt totkomstlg 

natuurgebied van het Grensmuspro,ect 0., Stkhbng Hartelt áoe de 

n.twuovnendelijl«! camping wol begonnen. os veoborsterd over de stonn 

van knbek 

VERGUNNINGEN De horecabcdro1ven on de stad reageren niet 

voldoende op de vraag van de ge~ntc om nieuwe gebruoksvergun· 

nongen aan te vr~en. Scholen en k,1merverhuurders doen dat wel. 

De gemeente wil met deze maatregel betere brandvelhgheidselsen 

afdwingen naar aanlerding van de Volcndamsc discotheekbrAnd. 

De spontane respons Op de oproep viel 1uo>1 vanuit de horeca behoorlijk 

tegen. Goedgekeurde bedrijven krijgen een voor bezoekers duidelijk 

zichtbaar te bevesbgen certiloc.aat Er z11n 1600 panden die voor 

vefbeteong '" aanmer1ung komen tfl daarvan ZIJO er nu circ.a 500 

oprueuw bcveologd tn 2009 moet<n ze allemul gecerufocee<d Zll" 



STRUCTUURSCHETS Volgens de structuurschets die de gemeente 

heeft laten maken voor de wijken in westelijk Maastricht wordt het 

stadsdeel Brusselsepoort een centrum voor woningen. kantoren en 

detailhandel Daalhof en Malbcrg krîjgen veel meer een winkclfonctJe 

voor andere wijken in Maastricht-West. Actieve bemoeienis kortom 

van de gemeente mel de wijken die In de jaren vijftig en zestig van de 

vorige eeuw zijn gebouwd In de periferie fond het stadscenltum. Toen 

was elke wijk min of meer selfsupporting. Nu is de Silualie veranderd. 

Het draagvlak voor winkels In d ie buurten is veel kleiner geworden met 

winkelsluitingen tot gevolg. Ook wil de gemeente hel groene karakter 

van de westelijke wijken gaan versterken. 

SINT MA.ARTENSCOLLEGE Het huidige Sint Maartens en het 

Trajectumcollcge gaan per 1 augustus 2005 fuseren en voeren van dan 

af aan de naam Sint Maartenscollege. Het nieuwe college heeft drte 

locaties Noornlanncnsingel. Bcn1clcrgrubbe en 6emeferweg. De Mie 

vloeit voort uit het zogeheten Bonnefantenakkoord. In het najaar viert 

het huidige Sint Maartens overigens haar vijftigjarig bestaan. 

NO PANIC DEUR Café D'n ObseNant krijgt als eerste de spedaal 

voor de horeca onhvorpen no pank deur, ontworpen In samenspfaak 

lussen brandweer, gemeente. politie. arbeidsinspectie en Horeca 

Nederland. De brandweer vereist dat deuren naar builen opendraaien 

De welstandscommissie e1~t dat deuren naar binnen opendraaien. Oe no 

pank deur. die naar binnen draait, kan met behulp van een mechaniek 

in geval van nood ook naar buiten draaien, Zonder no panic deur 

krijgen horecazaken în Maastricht niet de vereiste vergunning. 

MAASTRICHTS MOOISTE Sportief nîeuws: duizenden atleten lopen 

Maastrichts Mooiste; vi1ftien kilometer v1andelen en hardlopen door 

de straten van MaastOchl Voor gezinnen en 'dc·niet-meer·zo-heel-flit" 

send·sport"ieve' medemens is er een toeristische wandeling door de stad 

met een boottochtje op de Maas. De vijftien kilometerloop gaat van 

start op de Avenue Céramique en de finish ligt op Plein 1992. 

Leontien v.:in Moorsel houdt ter gefegenhe;d van Maastrichts McxJ1Ste een ftetsclhuc op Plein 1992. 



President Busch m Limburg. 

BUSH WAS HERE De komst van de Amenkaanse president Bush 

naar Zu1d·Limburg voor de viering op de 1nililaire begraafplaats van 

Margcaten van zestig jttar bevriJding betekent big business voor de 

lokale M<tastrlchtse «onomie. Naai Khattlng xljn 1200 hotelkamers In 

de stad door Amerikanen geboekt. De twee uur durende afsluiting 

van de A2 · zodat Bush en koningin Beatnx met hun gevolg daarover 

snel, ongehinderd en veilig naar Margraten kunnen komen · heeft direct 

merkbare gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad. De VW 

verwacht dat het Bush·bexoek nog ja1enlang een enorme Impuls zal 

(;c"'en aan het Amerikaans toerisme naar Zuid-Limburg en Maastricht. 

68 · f<l•l.fboc.!c maa\lrlcht 

LEERS EN DE SOFTDRUGS Tljdens %ljn toespraak voor het 

Europese Parlement te Brussel slaagde burgemeester Leers erin de 

diSéuss1e over het gedogen van softdrugs uit de morele sfeer te hafen. 

Softdrugs behoren tol de genotmiddelen en het gebruik ervan is 

onuitroeibaar, aldus Lce<s. Laten we dat gegeven accepteren, maak 

sllenge regelgeving voor het gebruik en de productie ervan en zo kun 

je de hefe handel in cannabis uil de criminele sfeer halen. Een rnoreel 

debat over softdrugs is volkomen zink>os, wc moeten heel pragmatisch 

ondenoeken hoe w~ de overlast kunnen terugdringen. Met zijn betoog 

wist Leccs een gevoelige sna(\t te raken bij de EiJtoparlementariêrs. 



WEGBEWIJZ ERINGSWOUD Ma.ntn<:ht IS lette11o1k vergeven van de 

"vegw•JZtrs Allrcn door ft1nk te snoeK?n 1n het woud van de wegbewij· 

zenng gaal men dool de bomen het bos weer zlèn Weg elml'el Al~ 

zo k.ln de st.td leefbaarder. veiliger. beter bereikbaar en da.Jdwerlcel~k 

attraeb<Wf worden En dat os per slot wat bU<gemeester en wethouders 

graag w.llen dus ga.tl de bi,11n de ·w.ldgroei van ob,ectbewegw•1tenng 

op de openb.t~ weg· 

PARKEREN Het In alle opzichten als bijzonder slecht ervaren J><lrl<eer· 

bele<d van de gemeente M.lastrlcht kan de automobilist er kenneh1k nog 

niet toe brengen de stad te mijden. En het levert de gemeente ook nog 

eens veel Inkomsten op: in 2004 maar liefst 2,3 mil1oen euro meer aan 

parkeergelden dan begroot. Die meevaller kwam voort uit de vc1hog1ng 

van de tarieven (bron van ergernis voor de automobil1SO en door het 

langei beschikbaar 211n van bepaalde parkeerplaatsen 

TRtCHTER VOOR JACQUES VIJGEN U~ handen van burge· 

mtt<ler Leers mocht de 92 1ange Jacques ~gen de Tnchter. de stede· 

h1ke onde1sche.d1ng bi1 uotstck. in ontvangst nemen De onderscheiding 

was wel vt1d1end V11gen hce~ zich zeerverdienstel11k gemaakt door 211n 

inzet voor een hele range aan culturele act1v1lMen 1n Maastncht zoals 

processies, heiligdomsvaarten, de oeuzcnstoet. het carnaval en het klok· 

kenlu~rsgade. 

SCHONE HANDEN ~I de A<I"' Schone Handen proberen de 

g~ten M.1astncht. Htttfen. S.tta•d·Cielcen. Kert<rade en Valken· 

burg een emd te maken aan de verwevenheid van de onderwereld met 

het maatschappel11k leven De ~ct1e ging v~n •tart eind 2004 nur aan· 

leiding van geruchten over criminelen die drugsgeld wit wilden wassen 

door op grote schaal panden en onroc1end goed op te kopen In Zuid· 

Limburg. De Maastrichtse politie beschikt over a•nwijzingen dal crimi· 

nelcn delen van straten on de stad hebben opgekochl Op korte termijn 

gaat een onderzoek van start naar de aankoop van al hel onroerend 

goed 1n de omgeving van de Maastrichtse Markt om deze cnm1nelen te 

kunnen dwarsbomen Alle J><lndCn worden getoetst op 01genaar. achter

grond, luncbe. gebruik. vNgunn1ngen. •peaaal gecontroleerd WO<den 

tattooshops. coffeeshops en betW1nk<'ls 

De resultaten z11n 1nerkb4dr 
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Komngm 80<11/I• bt•1oekt Maastflcht. 

TIEN JAAR IMPULS Het Algemeen Opvangcentrum Impuls beslaat 

tien Jaar, maar van een echte feeststemming is geen sprake 81j de twtt 

opvanghuizen van de stlchbng hangt de vtag zelfs halfstok Directeur 

Eduard Otsch vindt CS.t de samenlevmg te wetmg aandadlt schenkt un 

de dak· en thui>lozen Er" een groot ttl<ort aan opvan&f)laa~n en de 

hoofdvcsbging un de Van Hassdtkade wordt gesloten. omdat ~t pand 

In het plan Mosde forum is opgenomen Drsch eist een nieuw opvang· 

huis, dat voor tenminste ben J•at besdl1kbwlr bf1Jft In 2015 is er dan 

misschien wel reden voor een feest 

BUSH PASSEERT MAASTRICHT Ter gelegenheid v,1n de 60 jarige 

vtering van de b~vrijding van Europa brengt de Amerikaanse president 

Ge01ge Bush een bezoek aan Zuid-Limburg in het weekend van 7 en 8 

mei. Samen mei ZIJ" e<:htgenote Laura en de m1n1ste1 van Buitt'nlandsc 

Zaken Condateera Rrce l.\ndt de prcsróenl op zaterdag met de A1rf0<e:c 

One op ~t vloegveld Maastroeht-Aachen Aitport. Zij ovcrnad>ten "' 

Clläteau Sont G«l.lch 1n Houthem Op weg naar de versch1lende 

loc.at.es pa$Sttlt de presodent 1n DJn gepanlsetde limousine twee keer de 

gemeente Maastncht Zaterdag 7 meo wordt 1n de namiddag op ~t 

Plein 1992 door 200 ~nsen een demonstratie legen het bezoek 

gehouden Op een van de spandoeken slaat de tekst 'God knows. you 

dldn't sign Kyoto, George W • Zondag 8 mei brengt het presidenbele 

gezelschap een bezoek aan de molotaore begraafplaats m Margraten. 

Gedurende het p<es.denb~le bezoek IS M.Lutncht kOl1e bjd weer on een 

vesbog.tad veranderd De kosten voor de btvetkgong van de hoge 

gasten worden geschat op 2 mWioen euro. Het bezoek is gelukkig 

zonder enig noemenswaardi~ 1nctdcnl vertopen 

INCIDENT NA VERTREK BUSH Het bezoek van president Bush 

kreeg voor de lokale topbestuurders OM vervelend st.wtje 

Op verzoek van de Amerikaanse ambas1<1deur CJ1fford Sobel had 11.lron 

Berend-Jan van Voorst tot Voorst voor 180 VIP's een 'personal bomb· 

check' geregeld en daar had het Maastnchtse commandocentrum onder 

leodong van Gerd lee" geen weet van gehad Over deze manoeuvre 

venbleerde leecs ZtJn oni:enoegen onomwonden •n de P"" en op ZIJ" 

beurt ~t de commissarrs van dt koningin v;.,ten dat h• over deze 

publKite;t ook. zeer ontstemd was 



PHOTOGRAMMEN VAN DE VESTING Door het LGOG is een 

belangwekkend fotobook ultgebrachl mei dertig phologrammen van 

de M.lastrlchtse vestingwerken. Het zijn foto's die Thoodor Wei1nen 

tussen 1867 en 1876 heeft gemaakt van de vestingwerken. waaivan de 

sloop toentertijd aJ in volle gang was. Deze unieke fotose"e werd door 

Ton Heniar van de Stichting Maasl!icht Vestingsl.ld bi1 een antiquariaat 

aangekochl voor bijna 1000 gulden. Hel book met de afbeeldingen van 

Wei1nen laat nu ook 21en op welke plek van de vesbng de fotograaf 

heeft gestaan, op het moment dat hij de bewuste foto-opname op de 

glasplaat heeft vereeuwigd. 

1.3 MILJOEN VOOR WONEN BOVEN WINKELS De gemeente 

Maastricht heeft een akkoord bereo1<t mei de Unoversiteit Maastricht en 

de woningcorporatie Woonpunt om de komende jaren een bedrag van 

1,3 miljoen euro te Investeren in het bewoonbaar maken van de leeg

staande verdiepingen boven de winkcJ$ in de binnenstad. Wethouder 

Wim Hazeu verwacht dat met deze fonanciële Impuls het aantal appar· 

tementen zal groei.en met 250 tot een totaal van 600 appartementen. 

Mel deze aanpak heeft Maastricht bij vastgoedbeheerders veel verlrou· 

weo gewekt en daarmee heeft Maastricht ook landelijk een voortrek

kers.rol vervult 

ENCI STOP OPENT PROVINCIALE DOSSIERS De stichting ENCI 

Stop mag van de <echtbank Maast10chl inzage hebben 1n de twee Milieu 

Effect Rapportages over de dieptewinning van mergel In de ENCl·groc· 

vc. De provonc1e Lomburg had die geweigerd omdat het om concept· 

rapporten ging en omdat de dieptewinning nu toch van de baan Is nu 

de ENCI de ove1\ over enkele jaren zal laten doven. De rechter was van 

oordeel dat er geen bedrijfsgevoebge informatie in de rapporten staat en 

dat daarom hel Internationaal Milieuverdrag van 2003 van kracht Is 

en daarin wordt gesteld dat overheden verplicht zijn om aan Iedereen 

informatie over milieuzaken te verstrekken. 

WonmgstichUng Woonvallei bestaat 10 1aar 



SetVatius aan de deur. 

SERVATIUS ZET HUURDERS I N DE BLOEMETJES Op vri1dag 

13 mei. de naamdag van Sint Servalius. krijgen ruim 2000 huurders 

in Maastrlcht en Eijsden een bfoemetje aangeboden van Servatius. 

Het betreft huurders die al 25 jaar of langer met goed woongedrag 

dezelfde \•1on1ng huren. Alle medewerkers van Serval.lus gaan de wijk 

ln om huurders op deze speciale manier te bedanken. Servatius doet dil 

in het kader van het beleidsplan 2005 - 2010, waarbij 21j inzet op het 

wij(k)gevoel onder huurders. Uit de reacties van de huurders blijkt dat 

deze ludieke a.ctie zeer wordt gewaafdeerd, 

HET KAN NOG ZUIN IGER De gemeente moet 700.000 euro bezui

nigen. omdat de rijksbijdragen ook sterk teruglopen. In de komende 

jaren ontstaat daardoor een tekort van 3 miljoen euro. Wethouder 

Jean Jacobs heeft een kaderbrief gepresenteerd met voorstellen voor 

structure-le bezuinigingen. Zo zaJ de gemeentelijke organisatie zelf 

178.000 euro Inleveren; het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie 

moet 50.000 euro bezuinigen; de VW 60.000 euro, de Maastrichl~e 

kerkgenootschappen moeten het totale subsidiebedrag van 56.000 eillo 

Inleveren. Daarn.ust vervallen projectsubsidies voor amateur-kunsten 

en de gemeentelijke bijdrage aan de cultuurprijs The Vincenl Ook de 

tunnel onder de Maasboulevard levert een besparing van 90.000 euro. 

door de camerabewak;ng ·s nachts uit te schakelen. 

L OBBY VOOR HAN HOOGMA Oud-wethouder Theo Bovens Is een 

campagne gestart om zi1n vnend Han Hoog.ma tot fractievoorzîtter van 

het CDA te verkiezen . Het Maastrichtse pa.rtijbe<ituur van het CDA h~ft 

e.:hter unaniem at voor Gerard van Rens gekozen. De actie van 8ovens 

is opmerkelijk omdat het CDA-bestuur sinds de invoering van het duale 

stelsel fulst een scheiding wil bereiken tussen de bestuurders in het 

College van B&W en de politiek ac~eve leden In de raad. In die optiek 

kan een wethouder niet levens als lijsttrekker van de partij opereren 

Nochtans v1erd de voordracht van Vclll Rens in de ledenvergadering 

door een grote meerderheid van de CDA-leden verworpen. waardoor er 

acht maanden voor de gemeenteraadsver~iezingen een kleine rimpeling 

In het CDA·bla.z()(!n is gekomen. 



TUINWIJK TRICHTERVELD WORDT HERBOUWD Woning· 

bouwvereniging Maasvalle1 gaat 225 huizen van het Trichterveld 

vernieuwen De woningen zijn vlak na de oorlog als noodwoningen 

gebouwd eo ze vefkeren nu in een slechte staat, terwijl ook hel woon· 

comfort niet meer van deze liJd 1s. Toch 21jn deze bungalows zeer geliefd 

bij de bewoners en om die reden worden ze de komende jaren fase· 

gewijs vemieu~vd. De nieuwe huizen worden wel iets grote< dan de 

bestaande woningtypes, maar de uiterlijke verschijningsvorm en het 

kleur· en materiaalgebruik zal nagenoeg het zelfde blojven. 

BRANDEND GRAS De gemeente wil in de middenberm van de Laan 

van Brunswijk in de wijk Sint Pieter een strook mei kunstgras a;inleggen. 

Het maaien van de bestaande grasstrook is te gevaarlijk. omdat passe· 

rende auto's veel te dicht langs de grasmaaier> kunnen lijden. Bij een 

vuurproef van e<?n medewerker van de Dienst Stadsbeheer blijkt echter 

dat de kunstgraswde bra.ndt als een fakkel Voortaan zullen de groen

beheerders tijdens het m•aien beveiligd worden met rood-wil geblokte 

veiligheidslinten. 

PAAL EN PERK AAN FIETSPARKEREN Met stickers, posters, 

flyers, spandoeken en rode zadelhoes1es worden wlldparkeerders in de 

binnenst.id gewaarschuwd voor de maatregelen die vanaf 1 funi 2005 

het wildparkeren van fietsen in de binnenstad moet voofkomen, Wie na 

1 1unl loch nog in de bmnenstadsstralen zijn fiets parkeert. zal een boete 

van 25 euro opgelegd krijgen. De maatregel stuit op fel verzet van de 

Maastrrchtse afdeling -.n de Nederlandse Fietsersbond, die vindt dat 

er voor fietsers te weinig parkeergelegenheden worden a;ingeboden. 

Om de pijn een beetje te verzachten heeft wethouder John Aarts 

besloten om de fietsenstalling onder het Vrijthof voorlopig gratis te 

maken. Bij de kapperszaak van Petra Spons on de M inckelersstraat 

mogen de klanten voortaan de flets in haar zaak stallen. 

LEERS VOOR EUROPA In de aanloop naar het referendum over de 

Europese grondwet heeft burgemeester Leers zich voor de nieuwe 

Grondwet uitgesproken en hij hoopt dat veel Maastrichtenaren zijn 

voorbeeld zullen volgen. Maastricht kan dan wellicht de meest Europese 

stad Vdn Nederland woiden. Door de vele grensoverschrijdende 

aehvitciten is Maastncht niet alleen in naam maar ook in praktijk een 

Europese stad. Met een overtuigend JA kan de stad op 1 juni haar 

Europese uitstraling bekrachtigen. 

60 JARIGE SPEELTUIN fort Willem bestaat 60 1aar en bij die 

gelegenheid heeft de Stichting futura een symposium georganiseerd 

over het maatschappelijk belang van speeltuinen In de moderne tijd. 

In samenwcf'i<1ng met de Stichbng Historische Reeks Maastricht is: er een 

boek gepubliceerd over de geschiedenis van het fort en de speeltuin 

Meer dan 2,.5 miljoen mensen hebben in die 60 jaar de speeltuin 

bezocht Nog steeds komen de kinderen naar dit kleine paradijs om 

van een onbekommerde vrije dag te genieten. 

DAG VAN HET PARK Het stadspark staat een weekend lang In het 

teken van 'De Dag van het Park'. Dil landelijke 1niUat1ef van de ANWB 

wol meer belangstelling kweken voor stedelijk groen en de vrijetijds

be>tedlng dicht bij huis. Zo wll de ANWB meer aandacht vestigen op de 

landelijke norm voor openbaar groen. In Maastricht is er per inwoner 60 

vierkante meter groen en dat is een stuk onder de landell1kc norm die 

op 75 vierkante meter ligl In de komende vijf jaar zal de i;eme<?nte fors 

investeren 001 het gtoenaceaal te vcrstefken. Er zijn plannen gemaa.kl 

voor het Gnendpark, de groene wiggen van Maastricht-West en voor 

hel park aan de Via Regia. 

LEERS SUST CDA-CONFLICT De rivaliteit tussen CDA-wethouder 

Han Hoogma en de CDA-fractievoorzitter Gerard van Rens bereikte 

tijdens de gemeenteraadsve<gadering van 31 mei een pfjnhjk hoogte

punt, toen een discussie over de afbouw van de gesubsidieerde 

ID-banen uitliep op een vemale worsteling. Volgens burgeme<?ster Leers 

moelen de twee kemphanen proberen om tot een vergelijk te komen. 

want arn:lers loopt het slecht af met het CDA en met Maastricht 'Onze 

naam van een stabiele en betrouwbaar bestuurde stad staat op het spel'. 

Voordat het zomerreces begint l<rijgen de leden van het CDA de kans 

om hun voorkeur voor een van de twee rivaJen kenbaar te ma.ken 

Hel boek Vriend en Vijand van het LOOG wordt gepresenteerd. 
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Prac/Jt1gc reuzen trokken door Maastricht. 

MAASTRICHT WIJST GRONDWET AF Mei een krachug NEE hecf1 

Maastricht de Europese Grondwet verworpen. Vooral 1n de volksw•iken 

w«d er massaal legen gestemd. tn Maastncht waren 54 000 1nwo""' 

stemgerecht•gd en daarvan hebben er 30.468 een negat>eve rtem 

laten horen Oaatmtt kwam ~ aantal nee-stemmers u•t op 56%. 

In sommige stcmbwtau's was het pe«entage nee-stemmers echte1 veel 

hoger, zoals •n de Molukse W>tk in Heer C68%l. Oaalhof en E•11dergaard 

(67%) en Borgharen C66%l 

CEASARS PALACE AAN DE BOSCHSTRAAT Het Amenkaanse 

vermaakconsortium 11aJTah's Entertainment Ine. wil aan het Bas•ln een 
gigantisch vermaakcentrum creeren. Het pro1ect zou naast een casino 

van Ceasars Paldct ook onderdak bieden ~an een theater met 3000 

ZJtplaa~n. een musichall VOO< variété-uitvoeringen, twee hotels, een 

megabioscoop. een discotheek. wonkelcentra, expos1behallen en enkele 

folnesscentro Htt cenlrum knjgt een eigen busrtabon. waar ook de 

6ghl1ad l<An amveren Een parkeergarage kan 2200 auto's bergen 

In totul is met het project een Investering van 600 miljoen euro 

gemoeid Maar er staan wel 6500 banen tegenover Het paradepaardje 

van burgemeester lee" wordt eer\l door minister Oonner tegen~ licht 

gehouden, omdat de cas.no·s ond4'< de wet op de kansspelen vallen. 

MAASTRICHT HEEFT EEN REUZIN Het Reuzengllde heeft een 

week v00< het reuzenfest~n een noeuwe reus mogen begroeten. Het is 

een dame deze keer. geboren op de Jan van Eyckacademie. Haar doop

naam luidt daarom vanzelfsprekend Jeanne van Eyck. Haar peettante, 

minister Mana van der Hoeven. Is verheugd dat er voor het eer;t 

In Nederland een vrouweli1ke rtus tol hel reuzengildc is toegelaten. 

De peter van de reuzin is Koen 8r«ms. directeur van de Jan van 

Eyckacademîe. Hij ziel de geboorte van JeJnne als een voorteken dat de 

academie zieh in de toekomst mc~r op de stad Maastncht zal oriënte

ren Oe vi1f1aa.r1îikse reutenrtoct trok bt1n1 100.000 toeschouwers. 



RESTAURATIE OF RESTAURANT? Dereslauralievan hel fort Sont 

Pieter Is voorlopig opgeschort. omdal e< een conflici is goreztn tunen 

de gemeente en de horeca·exploitanL Volgens de plannen iou hel 

restaurant na de rest.aurabe van hel fort een stuk l.lge< rn de flank van 

de Stnl Pietel1bcrg worden herbouwd, zodat hel ZJC.ht op het lort slerlc 

zou Ve<bele<en. maar de exploitant ziet ZIJl1 bedn1fM>enng daardoor 

aangetast De Stichting Maastricht Vestingstad doet een beroep op het 

College van 8&W om de rmp;isS<' te doorbreken, 1odal de reslauratre 

snel kan st.lrten. Anders komt ook de donabe van 2,2 mll1oen euro van 

de Nationale Postcode Loterij In gevaar. 

HOTEL BEAU MONT VERNIEUWO EN GEPREZEN Op 1 april 

1912 opende Willem Beaumont een hotel met 12 kamers aan de 

Wyckcr 8rugstraat 93 iaar later w0<dt door nin kleinzoon Hany 

Beaumont het hotel volledig gemodemi<eerd naar plannen van de 

Engeke archoteci David Chopperfield. doe een verrassende combrnabe 

cretttcle van nostalgrschc geborgenhetd en opgewekte modemrtert 

De verbouwing duurde zeventien maanden en gedurende de bouw· 

werkzaamheden bleef het hotel geopend Hel vernieuwde holel mel 

120 karne" viel al onmiddell11k rn de pr~zen en kreeg de gerenomme<?r· 

de Dutch Hotel Award 2005 Oot IS de v.tkpnjs voor het beste hotel· 

managementteam van Nederland Hel thema drl iaar IS onROYatie. 

RENOVATIE VERZORGI NGSHUIS LENCULENHOF Servat<US en 

Vivre leggen de laatste hand aan de u1lgebrerde verbouwing van 

verzorgingshuis Lencu1enhof. Het veriotg1ngshu1s voldeed niet meer 

aan de eisen van deze lijd. Als L10tste onderdeel van dit project is nu de 

pa.rkcergarage opgeleverd. De belansrl1kste verande11ng is dal de appar· 

ten1enten bijna twee keer zo 3root zijn geworden, Omdat er wel even· 

veel woningen blijven, zijn er naast hel venorgingshu~ 12 nieuwe 

aanleunwoningen en twee nicuwbouwblok~en met 1n totaal 18 koop· 

appartementen gebouwd. Het t11n lcven;loopbestendrgc woningen doe 

qua 1ndelmg aangep;ist kunnen w0<dcn Bewoners van deze aanleun· 

woningen kunnen gebrutk maken van de d.iensten .n het aangrenzende 

gebouw 

Het VCtnieuwde Lenculcnhol 



PIETER MEEKELS GEMEENTESECRETARIS Pieter Meekels Is 

benoemd tot Interim gemeentesecretaris. Hij was eerder directeur In 

algemene dienst bij de gemwnte Maastricht. In zijn nieuwe functie zal 

de secretaris vooral belast worden met het afslanken van de ambtelijke 

organisatie. Algemeen wordt verwacht dat Meekels deze functie slechts 

tot de volgende gemeenteraadsverkiezing zal uitoefenen en dat hij dan 

opnieuw als wethouder in de gemeente Sittard·Geleen wordt benoemd. 

B 1 EB BESTE B 1 EB De Maastrichtse Stadsbibliotheek is door hel 

weekblad Vroj Nederland uitverkozen tot de beste bibliotheek van 

Nederland. Dat wàs ook wel te ve1Wachten nu de beste stad van het land 

met de beste burgemeester en de beste universiteit onlangs ook nog de 

predikaten van beste horccastad. beste winkelstad en de be<te boek

handelsvestiging heelt verdiend. Volgens de 27 redacteuren van Vrij 

Nederland is de Maastrichtse bibliotheek een zinderende Instelling In een 

beeldschoon gebouw met een reusachtige <ollectie, waarin ook nog eens 

veel aandacht voor de buitenbeentjes, zoals poëzie in zeven taJen, 

De Nederlandse Scoutmg Jamboree wordt in Maast1icl1t geho11der1. 

CDA VERDER MET TWEE LIJSTTREKKERS Het CDA zal in de 

komende verkiezingsstrijd met twee lijsttrekkers op pad gaan. Zowel de 

huidige bestuursvoonJtter Gerard van Rens als wethouder Han Hoogma 

zijn op een turbulente ledenvergadering uitgeroepen om aan het 

duolijsttrekkcrschap deel te nemen. Zo werd de kool en de geit 

gespaard. In de voordracht wordt Gerard van Rens wel als eerste op de 

verkiezingslijst geplaatst omdat zijn stijl van debatteren hoog wordt aan

geslagen. Han Hoogma wordt gewaardeerd vanwege zijn kwaliteiten 

als consfstent en oplosslngsgericht bestuurder. 

850 COMPUTERS VOOR BIJSTANDSOUDERS De gemeente 

Maastricht stelt 850 computers ter b1!$chikklng aan bijstandsgezinnen. 

Dankzij dit initiatief van de Stichting Stin1ul ecen kunnen bijstandsgetJn. 

nen met kinderen nu ook aanslufting vinden op de digitale snelweg. 

Omdat onlangr de Blizondere Bijstandsregeling voor de aanschaf van 

oomputers is weggevallen komt het gemeentelijk aanbod voor deze 

categorie zeer wel gelegen. De computer Is momenteel immers een 

onmisbaar hulpmiddel in het maatschappelijk leven geworden. 



Vodalone sponsort een l1eus strand in Maast!ÎchL 

ZEEZICHT IN MAASTRICHT Het Griendpatk Is op 23 1unl tot 18 

september omgetoverd tot een recreatiestrand, waar je kunt zonne

baden, beach·volleyballen of gewoon zandkastelen bouwen. Het strand 

aan de Maas was er al ~rder in Rotterdam, maar het Maastrichtse 

Maas.trand is veel prettiger omdat er hoer volgens burgemeester t~rs 

veel minder kwallen ziln te verwachten. Het Maastrichtse strand Is 

opgeworpen met 2000 kuub zand en de aanleg werd mogelijk gemaakt 

dankziJ sponsoring van Vodafone. 

PREMIER PRIJST MARIA ESSERS De Maastrichtse kunstenares 

Maria Essers heeft de eerste prijs ontvangen voor hel buurtproject 

Statenkwartier-Kunstkwartier Deze prijs had hel motto 'Denk Mee 

Doe M~' en werd na de moord op Theo van Gogh door het kabinet 

uitgeschreven om burgers te betrekken bij de veiligheid en leefbaarhetd 

van hun wijk. Maria Essers heeft zich als voorzitter van het buurt

platform Argus iarenlang Ingezet vool het terugdringen van de drugs

overlast en het vcr·sterkca van buurtinit.i<.ltievcn. Bij de prijsuitreiking 

waren premier Balkenende en vrijv.iel het gehele kabinet aan\'lez1g 

PAND SNIJDERS WORDT WEER FIETSENSTALLING De gem~n· 

teraad heelt gekozeo voor ttn fietsenslalling in het pand Snijders op de 

hoek van de Mafl<t en de Kleine Gracht Daarmee is hel oorspr0<1keh1ke 

plan voor een ondergrondse fietsenstalling op de Markt definitief van de 

baan. Het pand Snijders was vroeger ook al ingeridlt als bewaakte fietsen· 

staning en nu wordl het pand voor een periode van t\vintig fa.ar door de 

geme<?nte gehuurd. In het pand i$ plaats voor ruim vijfhonderd fietsen en 

daarna.is! 1s het mogelijk om op drukke dagen aan de noordzo1de van de 

Markt voor vijfhonderd fietsen mobiele fielsenrekken te plaatsen 

liHltboe k maaçtocht · 8 1 
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Andre R1eL1 ;n concert. 

ANORÊ RIEU IN DE HOES KAMER ZONDER MAJESTEIT Andrê 

Rieu geeft In het weekend van 8 tot 10 juh vier concerten op het 

Vrijthof. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de wereld~ 

beroemde Stehgeiger In vervulling. Om de Hoeskamer wat intiemer 

te maken wo<den alle straten rondom het plein bjdeh1k afgesloten. 

Op zondagmiddag 10 juli wordt ee-n gratis concert verzorgd voor de 

mensen uit de Maastrichtse zorgcentra en bejaardenhuizen. André was 

van plan ook koningin Beatrix uit te nodigen, maar op het laatste 

moment heeft hi/ de uitnodigingsbrief niet verstuu1d, omdat het een 

hoop extra poespas zou kunnen geven en alle ogen dan op haar 

gericht zijn. 

84 · raarbo~k maastucht 

GERO EN GERTIE In het Grand Hotel De l'Empereur heelt burge· 

meester Ge<d Leers een wandschildering onthuld van de beroemde 

kunstenaar Gertie Bierenbroodspot. Samen met de modeontwerpster 

Feng Leng trok hij het tijdelijke voorhangsel weg en werd met deze 

handeling de langdunge verbouwing en uilbreiding van het hotel 

definitief afgesloten Volgens hoteldirecteu1 Van Eyl blijven de rand· 

stedelingen niet in Maastricht overnachten omdat de stad in een uithoek 

van het tand ligt. maar omdat het hier zo gezellig is. 



Lambettusketk wotdt het rueuwe kärUoor vJn Servallus 

LAMBERTUSKERK WORD T KANTOOR VAN SERVATIUS 

De Sint lambertuskerk aan het Koningin Emmaple1n wordt ingericht 

tot kantoren van de woningstichting Servatius. Zowel het bisdom, het 

parochîebestuur. het buurtplatform en de gemeente zijn voorstander 

van het plan van Servatius. Het alternatieve plan voor een overdekte 

begraafplaats is daarmee definitief van <Ie baan In 2007 moet de 

restnurat.ie starten en de totitle kosten van tenovatlc en 111richting 

worden begroot op 9,5 mlljoen euro. waarvan momenteel echter nog 

3,2 miljoen nlet door subsidies \Vorden gedekt. 

ZUSTERS AUGUSTINESSE N VERTREKKEN De zusters Augus

tinessen van Si11t Monica vertaten Maastricht definitief. In het klooster. 

een woning aan de Statensingel. vetbtijven nog maar vier zusters. 

De andere kloosterlingen waren al eerder naar een verzorgingstehuis 

in Son1eren vertrokken. De zusters Augu~iinessen hebben zich van 1962 

tot 1996 verdienstelijk gemaakt met maatschappelijke zorg in het 

klooster aan de Lenculens-traat. Hier werden 1onge ongehuwde moeders 

opgevangen. De vief overgebleven kloostct?usters vc'1rekken naar 

andere kloosters 1n de randstad. 

jaarboek m•u1s1nchl • 8 s 



Samenwerkmgspro1ect Servatius en Vivre. 

SERVATIUS MAAKT WERK VAN WONINGEN VOOR OUDEREN 

Op 14 juR vindt de start bouw plaats van drie bouwproiecten voor 

senioren: In Bosdlpoort. Heugem en Malberg. Servatlus realiseert de 

projecten samen met Vivre. Met deze santenwerking voorzien beide 

partijen in een gericht aanbod van wonen In combinatie met zorg en 

welzijn. De drie projecten kennen een Investering van ruim 18 miljoen 

euro. In Heugem wordt een verpleeghuis gebouwd met 130 bedden en 

24 aanleunwoningen. In Boschpoort komen 41 appartementen en 8 

penthouses voor 55·pfussers. In Malberg bouwt Secvalius tot slot een 

seniorencomplex van 54 woningen met een groot alri1.Jm. Dil Is het 

eerste woningbouwproject van het buurtontwikkelingsplan Manjeftek 

Mal berg. 

8 6 • ;aarboek maa~tr1cht 

ONTHULLING NAAM VOOR NIEUW ZORGCENTRUM 

Donderdag 29 juli om 15.00 uur onthult wethouder van Volksgezond· 

held. Welzijn en Ouderenbeleid Jacques Costongs de oaam voor het nieu· 

we zorgcentrum op de bouwplaats aan de Papyrussingel aan de rand van 

Malberg. Hlennee wordt ook het startsignaal gegeven voor de bouw van 

dit omvangnjke woon-zo<gproject Het zorgcentrum, ontworpen door 

architect Fred Humblé, •S een initiatief van Woonpunt en Stichting 

Zorgcentra Maastrlcht-West. Hel bestaat straks uit 70 intramurale plaal· 

sen voor zwaardere zorg en een 130 zorgwoningen die door Woonpunl 

worden verhuurd. De bouw van het torgcentrum is een van de onderde· 

fen van het buurtontw1kkehngsplan Manjefiek Malberg. Het draagt in 

belangrijke mate bij aan de doelstelling om voldoende en eigentijdse zorg· 

woningen voor ouderen en andere zorgbehoeftigen te realtseren. 

Buurthuizen krijgen wîjkopvoedpunten In de buurthuizen van Malberg 

en Marlaberg worden w1jkopvoedpunten ingericht. Hier kunnen ouders 

tijdens een spreekuur adviezen inwinnen over de opvoeding of onhvik

keling van hun kinderen. De spreekuren worden door hutpverlenetS van 

Stichting Traject verzorgd. Er worden ook themabijeenkomsten georga

niseerd en ouders kunnen ook folders inzien en boeken lenen. 



Brigiile VanderwiJI wprdl wereldkarnpioen fletscourier. 

LEERS NEKT BALKENENDE Burgemeester Leers heeft in de 

Volkskrant ongezoute kritiek geuit op het optreden van Jan-Peter 

Balkenende. De premier zou votgens Leers te veel als een technocraat 

handelen en als zijn n1edi.l·optreden niet verbetert. zou hij zich voof de 

verl<iezingen van 2007 beter niet als lijsttrekker van het CDA kunnen 

opwerpen. Deze openlijke kritiek op Balkenende is veel CDA·prominen· 

ten in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens kamerlid Koopmans is 

Balkenende nu iuist bezig om het land uit de modder te trekken en dan 

komt Leers aanzetten met een nieuwe kar met moddet. 

REUZENRAD OP HET SPHINXTERREIN Een groep anonieme 

ondernemers heelt het idee gelanceerd om op het Sphinxterrcin een 

reuzenrad te plaatsen Deze attractie zou volgens de producent het 

grootste denlootabele reuzenrdd ter weteld n1oeten worden en het rad 

zou maar liefst h'lee keer zo groot worden als het 1euze-nrad van 

Winterland. Hel beoogde rad heeft 43 cabines en maakt voor 10 euco 

dne omwentelingen. Een vergelijkbaar model staat in Manchester opge

steld en ook voor Moskou, Macau en Monaco zïj1l onderhandelingen 

gaande voor plaatsing van eenzelfde reuzenrad jaa.rbotlc ma.tSlntlil · 8 7 
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SAMENSTELLERS 

Catharina Eijs 

Wiel de Bruijn 

Jac van den Boogard 

Scrvé Minis 

Eugène Schenk 

Manuel Viegen 

REDACTIE 

Mevr. M. Beaumont (correctrice) 

Dhr. W. de Bruijn 

Dhr. J. van den Boogard 

Mevr. C. Eijs 

Dhr. H. Leenen 

Dhr. S. Minis (eindredactie) 

Dhr. E. Schunk 

Dhr. M. Viegen 

BEELDREDACTIE 

Henk Leenen 

FOTOGRAFIE 

Jean-Pierre Geusens 

VORMGEVING 

Grafisch Ontwcrpburo Per.Form Maastricht 

PAPIER 

SAPPI Maastricht 

DRUKWERK 

Drukkerij Pietermans, Lanaken 

UITGEVER 

Stichting Jaarboek Maastricht 

Hertogsingel 198 

6211 NC Maastricht 

BESTUUR STICHTING JAARBOEK MAASTRICHT 

Rene van den Bergh (vooriitter) 

Manuela Erens <secretaris) 

Lex Roosen (penningmeester) 

Eddy Klomp 

Jean Daenen 
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SPONSOREN JAARBOEK MAASTRICHT 2004·2005 

Woon punt 

Serva!ius Woningstichting 

Sap pi 

Mae~ter Notanssen 
Smeets Bouw 

RO groep 

Vcsteda 

Woningsllchting Maasvallei 

Mandciveld Kantoorvakhandel 

Kielt Partners Bouwadvres 

Area dis 

Architecten aan de Maas 

GNM Makeladrdij & Assurantiên 

Groen-planning 

Lode"vick Accountants & Bctastîngadviseurs 

N Architecten 

NV Nutsbedrijven Maastricht 

Process bbfm 

Re pon 

Roma es 

Schilderwerken 8eere 

lilhe Aannemersbedrijf 

Amec Spie Zuidoost 

Am Mei1s AJchitecten 

SLM Wegenbouw 

Dassen Eurostroom 

Deloitte 

ENCI 

INeX architecten bna 

JPAl 

Kamer van Koophandel 

Kerckhoffs Advocaten 

Krwanis Club Heerlen·M<laslrlcht 

Meeus 8edr1jfshuisvestlng 
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