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Het lijkt er nu dan toch van te gaan komen: een deel van Maastricht

gaat ondergronds.

In december 2001 kondigde toenmalig wethouder John Aarts voor het

eerst de ondertunneling van de A2 aan. Acht jaar later presenteerden

drie consortia hun plannen en in 2010 maakt het stadsbestuur

bekend dat Avenue2, met het idee van de ‘Groene Loper’, haar

plannen voor de ondertunneling mag gaan verwezenlijken. Maar wie

even verder kijkt ontdekt dat er in Maastricht veel meer ondergronds

te vinden is…. Aan het begin van iedere maand vindt u een foto-

impressie van een locatie onder het maaiveld; voor velen van u

misschien verrassend onbekend.

Heeft de klimaatverandering al toegeslagen in Maastricht, vragen

sommigen zich af. Er trekken dit jaar veel stormen over de stad met

aanzienlijke schade als gevolg. En wat te denken van de, voor het eerst

weer sinds jaren, barre winter? De echte carnavalisten laten zich niet

weerhouden door de aanhoudende sneeuw. Prins Guy den Ierste is ook

de eerste prins die zijn praaltocht te voet moet doen omdat in de ‘Bonte

Störrem’ geen wagens mogen rijden vanwege de gladheid.

Politiek doen zich aardschokken voor. Burgemeester Gerd Leers, die bij

de aanvaarding van zijn tweede termijn in 2008 al te kennen gaf deze

wellicht niet af te zullen maken, heeft niet verwacht in 2010, door de

raad gedwongen, te moeten vertrekken. De wethouders Jean Jacobs en

Wim Hazeu stellen zich niet meer verkiesbaar. Ook landelijk wordt het

politieke toneel danig door elkaar geschud. De PVV krijgt veel stemmen,

waaronder in Maastricht.

De financiële crisis laat zich ook in Maastricht gelden. Bezuinigingen en

heroverwegingen steken overal de kop op. Diverse bouw- en ontwikke-

lingsplannen worden in de ijskast gezet of gaan niet door. De groots

aangekondigde bouw van de Campus Maastricht loopt uit op een

drama en wijk Belvédère wordt gehalveerd. De vernieuwing van de

Timmerfabriek als cultureel centrum wordt wel gehonoreerd.

Het wachten is nu nog op de plannen voor Maastricht als Culturele

Hoofdstad van Europa 2018.

Tussen de bedrijven door moet ‘Us MVV’ke’ proberen het hoofd boven

water te houden. De trots van Maastricht dreigt te verdwijnen. Nieuwe

bestuurders en gemeenteraad weten de club te behouden, maar MVV

moet de competitie starten met 7 minpunten op de ranglijst.

VOORWOORD
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En tot slot over het jaarboek zelf. Al enige tijd wordt er een discussie

gevoerd of de traditie van het zwart-wit jaarboek wel gehandhaafd

moet blijven. Zijn we langzamerhand niet te veel gewend geraakt

aan kleurenfoto’s en wordt zwart-wit meer en meer het terrein van de

kunstfotografen? De redactie stelt het op prijs wanneer u als lezer

hierover iets wilt laten horen.

Voorliggend jaarboek is samengesteld door Jac van den Boogard,

Wiel de Bruijn, Olga Hupkens, Servé Minis en Manuel Viegen.

Mieke Beaumont zorgde voor de redactionele ondersteuning en de

eindredactie lag in handen van John Ramaekers. De foto’s zijn voor het

merendeel gemaakt door Jean-Pierre Geusens van foto(pers)bureau

Focuss22, maar ook Servé Minis, Ralph Faun, Jeanette Klein-Essink en

Marc Ploum leverden bijdragen. Tina Piano verzorgde de maandfoto’s

voor het thema Maastricht ondergronds. De vormgeving is verzorgd

door Didier Telders van Grafisch Ontwerpburo Per.Form Maastricht.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de hoofdsponsor van dit jaar,

Ballast Nedam. Ballast Nedam is de trekker van het consortium dat de

A2-ondertunneling in Maastricht gaat uitvoeren. Projectplan de ‘Groene

Loper’ kwam als beste innovatieve oplossing voor stad en snelweg uit

de aanbesteding. Uiteindelijk zal de tunnel Maastricht beter bereikbaar

en mooier moeten gaan maken. Wederom zijn we papierfabriek Sappi

erkentelijk voor het ter beschikking stellen van het papier. Het Jaarboek

zou niet kunnen bestaan zonder de financiële steun van vele Maas-

trichtse bedrijven en de gemeente Maastricht.

Het bestuur en de redactie van Jaarboek Maastricht wensen u veel

lees- en kijkplezier.
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LOU JONAS EXPOSEERT IN DE TIMMERFABRIEK De 82-jarige

Maastrichtse kunstschilder Lou Jonas, neef van Henri Jonas, heeft in zijn

leven ongeveer vijftienhonderd kunstwerken tot stand gebracht, maar

tot een echte expositie is het tot nu toe nooit gekomen. Een droom van

Lou gaat dan ook in vervulling met de overzichtstentoonstelling TIARA

in de Timmerfabriek. Zo’n twaalfhonderd bezoekers zijn onder de

indruk van het veelomvattende werk van deze kunstenaar.

Kunstschilder Lou Jonas krijgt in zijn 82e levensjaar in de Timmer-
fabriek voor het eerst een overzichtsexpositie.
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RIDDERRONDE JUBILEERT De Rabo Dikke Banden Race voor

kinderen van acht tot en met twaalf jaar en extra entertainment op drie

locaties langs het parcours zijn de programmaonderdelen waarmee de

25e Ridderronde in Maastricht wordt gevierd. Bij deze jubileumeditie

is een aantal coryfeeën uit de Nederlandse wielerhistorie, waaronder

Jan Janssen, Frans Maassen en Theo de Rooy, als toeschouwer

aanwezig. Zoals verwacht mag Marianne Vos van de ploeg DSB

International de bloemen voor haar overwinning bij de elitevrouwen

Ridderronde in ontvangst nemen. Bij de mannen wint Niki Terpstra

van Team Milram in een zinderende finale de Ridder Trofee.

In de laatste meters sprint hij net iets beter dan de als topfavoriet aan-

gemerkte en in Maastricht woonachtige Laurens Ten Dam van de ploeg

Rabobank. Zoals gebruikelijk is het wielerevenement voor een aantal

mensen alleen maar bijzaak. Zij netwerken tijdens de wedstrijd in het

Theater aan het Vrijthof. Vlak voor de finish haasten ze zich evenwel

naar buiten; wellicht om hun aanwezigheid nog enigszins te kunnen

legitimeren!

ONRUST EN ONBEGRIP IN WIJK SINT PIETER OVER PLAATSING

ZENDMAST De bewoners van Sint Pieter spreken hun onrust uit over

het voornemen om bij het politiebureau een 53 meter hoge zendmast te

plaatsen. Zij vrezen negatieve gevolgen voor de gezondheid, aantasting

van het aanzicht van de buurt en daardoor een daling van de waarde

van hun huizen. De mast moet een optimale communicatie tussen

politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Marechaussee binnen het

C2000-netwerk mogelijk maken. De omwonenden vinden ook dat

gemeente en politie hen niet tijdig en voldoende hebben geïnformeerd

waardoor ze geen bezwaar hebben kunnen aantekenen tegen de

plannen. Een zeven jaar geleden spelend voornemen voor de bouw

van de mast op dezelfde plek, wisten de buurtbewoners toen met

bezwaarschriften te voorkomen. Dit resulteerde in een zoektocht naar

alternatieve locaties die om verschillende reden allemaal werden afge-

wezen. De locatie bij het politiebureau zou de enige zijn die niet alleen

optimale radiodekking biedt, maar ook als voordeel heeft dat er continu

toezicht is. Aangezien er geen wettelijke mogelijkheden meer zijn om de

zaak met bezwaarschriften tegen te houden, is het nu maar afwachten

hoe erg de mast het aanzicht van de wijk zal aantasten.
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Op een zwoele zomeravond oefenen liefhebbers in de Mariastraat vol passie de Tango. Aan de gezichten te zien een zeer ernstige aangelegenheid.



ER KAN WEER WORDEN GESPETTERD IN ZWEMBAD FORT WILLEM

Terwijl de Maastrichtse stadsprins en zanger Patrick van de Weijer het

lied ‘Ne super sjoene daag’ ten gehore brengt, springen een dertigtal

enthousiaste kinderen in het met enige vertraging heropende zwembad

van speeltuin Fort Willem. Het had nogal wat voeten in de aarde

voordat opnieuw kon worden gezwommen in de zestig jaar oude

speeltuin. Met een diepte van vijftig centimeter kan het zwembad eer-

der een waterplas worden genoemd. Wettelijke regels, geldgebrek en

technische problemen konden het bestuur van Fort Willem er niet van

weerhouden hun plannen door te zetten en uit te voeren. Het plezier

van de kinderen doet oudere generaties met weemoed terugdenken

aan de tijd dat ze hier, in een afgescheiden stuk vestinggracht, zelf spet-

terend genoten van de zomer.

MVV STELT TELEUR Met een bijna geheel vernieuwde spelersgroep en

meer verkochte seizoenskaarten dan vorig jaar begint de Maastrichtse

voetbalclub vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler League.

De eerste uitwedstrijd tegen FC Eindhoven verliest MVV echter met

4-3, na eerst met 0-3 te hebben voorgestaan. Bij de eerste thuiswed-

strijd, tegen het lager geplaatste Haarlem, komt de Eerste divisionist niet

verder dan 0-0. Op de Angel Side Tribune straffen de MVV-supporters

deze slechte prestatie af met een massaal fluitconcert. Menigeen trekt

de conclusie dat het vertrek van topscorer Gunter Thiebaut naar het

Belgische Lierse SK een groot gat heeft achtergelaten. Hoop wordt

alsnog geput uit de prestaties van MVV in de Hel van Leeuwarden:

tegen titelfavoriet SC Cambuur weet de club met een 1-1 gelijkspel

overeind te blijven.

De Kadefeesten op de Maaspromenade staan in het teken van de Maastrichtse zanger Benny Neyman. Een geëmotioneerde Frans Theunisz brengt een
eerbetoon aan de overleden zanger.
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HORECA KAMPT MET EFFECTEN KREDIETCRISIS Met minder hotel-

overnachtingen en teruglopend restaurantbezoek ondervindt ook de

horecabranche de negatieve effecten van de wereldwijde economische

crisis. De forse krimp in de zakelijke markt is duidelijk merkbaar. Er wordt

minder vergaderd en er worden nauwelijks nog bijeenkomsten en

congressen gehouden. Dit betekent dat er minder hotelkamers worden

geboekt en de prijzen van die kamers ook nog onder druk komen te

staan. In de eerste zes maanden van 2008 was een hotelbezetting van

61,24 procent al aan de magere kant. De bezetting in de eerste zes

maanden van 2009 komt nog eens 4,5 procent lager uit. Bovenop de

effecten van de crisis ondervinden hotels veel concurrentie van het

fenomeen Bed & Breakfast dat een flinke opmars doormaakt.

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Maastricht en Heuvelland,

spreekt in dit verband van wildgroei en vraagt de gemeente Maastricht

om strengere controles. Restaurants hebben te maken met bezuinigin-

gen op zakenlunches en personeelsfeestjes. Ter verhoging van de

omzetten pleit de horecabranche bij het stadsbestuur voor het bevriezen

van de toeristenbelasting en die middelen in te zetten voor stadspromo-

tie, betere bewegwijzering en congres- en beursacquisitie.

UNITED WORLD COLLEGE MAASTRICHT In zestig containers aan de

Nijverheidsweg gaat het internationaal basis- en voortgezet onderwijs

van start. Dit gebeurt onder de vlag van het United World College

(UWC) in afwachting van de ingebruikname van nieuwbouw aan de

Geusselt in 2013. In de containers zijn de peuters van Mosaic

International Pre-School, basisschool Joppenhof International Depart-

ment en de International School Maastricht voor voortgezet onderwijs

samengebracht. In totaal gaat het om vijfhonderd leerlingen. De eerste

vijftig geselecteerde buitenlandse studenten arriveren in 2010. Deze

studenten blijven twee jaar intern en zullen naast hun studie ook maat-

schappelijk georiënteerd vrijwilligerswerk gaan doen. Het UWC

Maastricht, het dertiende ter wereld, is de nog ontbrekende schakel om

van Zuid-Limburg een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor

buitenlandse, veelal hoogopgeleide werknemers. Zij komen hier werken,

maar treffen een beperkt internationaal onderwijsaanbod aan.

Overigens heeft Stichting Klaor Loch de gemeente Maastricht verzocht

de noodlokalen weg te halen. Deze belangengroepering acht het

onverantwoord om een school met jonge kinderen zo dicht bij een

autosnelweg neer te zetten.
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Voor het eerst komen de heksen van Heksenschool Brigida bijeen in de Natuurtuinen Jekerdal om hun jaarlijkse oogstfeest te vieren.



COMPUTERSTORING UNIVERSITEIT Voor zeshonderd studenten van

het University College Maastricht gaat het nieuwe studiejaar een week

later van start. Ze verkeren in onzekerheid over hun inschrijving en

er zijn problemen met de studieroosters. Men spreekt van een chaos,

veroorzaakt door een niet goed functionerend, nieuw computer-

systeem. Dit vertraagt de inschrijving, stuurt foutieve mailtjes met

verzoeken om een machtiging opnieuw te sturen en zorgt ervoor dat de

roosters te laat worden gemaakt. Van de chaotische situatie getuigt ook

de drukte bij het Studenten Service Centrum waar veel gedupeerden

hun studentenpas komen ophalen of duidelijkheid willen verkrijgen over

hun inschrijving.

HERDENKING VERGISSINGSBOMBARDEMENT Op vrijdag 18

augustus 1944, nog geen drie weken voor de bevrijding, werpen

twaalf Amerikaanse bommenwerpers hun bommen af boven

Maastricht. Bedoeling is de spoorbrug te vernielen, om zo de aftocht

van de Duitsers uit België te belemmeren. Het zwaarste bombardement

uit de Maastrichtse oorlogsgeschiedenis mist zijn doel en zaait dood

en verderf in vooral de wijk Sint Maartenspoort. In totaal komen

er meer dan honderd mensen om en raken honderd mensen gewond.

Veel woningen liggen in puin, waardoor meer dan vijftienhonderd

Maastrichtenaren dakloos worden. Nu, 65 jaar later, herdenken

senioren die het bombardement van dichtbij meemaakten, samen

met vertegenwoordigers van Buurtplatform Sint Maartenspoort

en woningstichting Woonpunt, deze gebeurtenis. Zij doen dit met

het leggen van bloemstukken bij het oorlogsmonument op het

Schildersplein.

Dier, deer, oh dear! Tijdens het zomerfestival in het Bonnefantenmuseum bekijken kinderen taferelen van dieren op Dianatapijten (zestiende-eeuwse
wandtapijten) en gaan vervolgens zelf aan de slag met vilt, stof en wol.
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ANTI-BONTDEMONSTRATIE VERLOOPT VOORBEELDIG In aan-

wezigheid van gemeentelijke toezichthouders en door een modezaak

ingehuurde beveiligers verloopt het protest van leden van actiegroep

Respect voor Dieren in de Stokstraat zeer rustig. Voor een tiental

winkels, die kleren verkopen waarin bont is verwerkt, laten zij borden

zien met slogans als ‘Stop dierenleed, draag geen bont’. Tijdens het

posteren sluiten diverse winkels even hun deuren. Uit vrees voor wan-

ordelijkheden, waaronder bedreiging van winkeliers, had burgemeester

Gerd Leers de demonstratie van de anti-bontactivisten aanvankelijk

verboden. De voorzieningenrechter tikte de burgemeester echter

op de vingers en bepaalde dat de demonstratie toch doorgang mocht

vinden. De rechter benadrukte dat demonstreren een grondwettelijk

recht is waarvan alleen onder zwaarwegende omstandigheden mag

worden afgeweken. De vrees van de zijde van de gemeente was volgens

hem niet onderbouwd met een risico-analyse. Door het aanvankelijke

verbod en het door de dierenactivisten aangespannen kortgeding kreeg

de demonstratie uitzonderlijk veel media-aandacht.

‘SUMMERSCHOOL’ IN WYCKERPOORT Op initiatief en met onder-

steuning van onderwijsinstelling Mosalira, welzijnsinstelling Trajekt en

het bedrijfsleven kunnen jeugdigen in de wijken Wyckerveld en

Wittevrouwenveld in de zomervakantie een weekje gratis naar school.

Het is de bedoeling de horizon van de kinderen te verbreden en

hen kennis te laten maken met beroepen en vakgebieden. Zo kunnen

ze zich oriënteren op later. Het programma voor gemiddeld vijftien

deelnemers begint met een gezamenlijk ontbijt, gevolgd door een

laagdrempelig techniekprogramma. ’s Middags kan gekozen worden uit

verschillende activiteiten, variërend van vechtsporten tot kookwork-

shops. Op deze manier willen de initiatiefnemers in de vakantieperiode

iets doen voor de kinderen uit deze zogenaamde Vogelaarwijken.

Een historische vliegshow op Maastricht Aachen Airport brengt duizenden mensen op de been. Vooral de DC-2 Uiver trekt veel bekijks.



SAMENWERKING MAASTRICHT EN HEUVELLANDGEMEENTEN IS

ONDER DE MAAT Deze conclusie trekt de provinciale visitatiecommis-

sie uit het onderzoek dat zij heeft gedaan naar de bestuurskracht van

Maastricht en de Heuvellandgemeenten, exclusief de fusiepartners

Eijsden en Margraten. De problemen waarmee elke gemeente zich

geconfronteerd ziet, stapelen zich op. Daarbij gaat het om zaken als

vergrijzing, afname van het inwonertal, afnemende beroepsbevolking,

instandhouding van het landschap, leefbaarheid, werkgelegenheid en

het op niveau houden van voorzieningen. In plaats van die problemen

in samenspraak aan te pakken maakt iedereen ‘terugtrekkende

bewegingen’: ‘Het denken vanuit de eigen kernen prevaleert.’ Dit leidt

in de praktijk tot concurrentie tussen gemeenten. De commissie wijt

het gebrek aan samenwerking zowel aan de houding van Maastricht als

die van de Heuvellandgemeenten. Centrumgemeente Maastricht

krijgt het verwijt niet helder te maken welke regionale doelen worden

nagestreefd. De Heuvellandgemeenten zouden de sleutelrol van

Maastricht niet willen erkennen. Dit werkt negatief door in strategische

kwesties als de woningbouwprogrammering en de planning van

bedrijventerreinen. Versterking van de samenwerking is noodzakelijk

en zou moeten uitmonden in het erkennen van elkaars positie en het

overdragen van bevoegdheden. De commissie acht een sturende rol

van de provincie hierbij noodzakelijk.

SUBSIDIE VOOR ONDERZOEK INVOERING WIETPAS Minister

Guusje Ter Horst van Binnenlandse Zaken stelt 150.000 euro beschik-

baar voor een door de Universiteit van Tilburg te verrichten onderzoek

naar de mogelijke invoering van een pasjessysteem in de Limburgse

coffeeshops. Dit systeem beoogt dat alleen op vertoon van een pasje

softdrugs bij een coffeeshop kunnen worden gekocht. Op die manier

wil men overlast van drugstoeristen tegen gaan. Burgemeester Gerd

Leers reageert verheugd op de toekenning van de subsidie. Het onder-

zoek dient om de invoering van een pasjessysteem wetenschappelijk en

juridisch te onderbouwen. Met de uitkomsten verwacht Leers niet

alleen de raden van de acht grote Limburgse gemeenten, maar ook het

Rijk te overtuigen van de haalbaarheid van invoering van de wietpas.

LINTJE VOOR DE STEM VAN HET PREUVENEMINT Bert Janssen is

niet alleen medebedenker van dit culinaire festijn op het Vrijthof, maar

is vanaf de eerste editie ook de presentator van het muziekprogramma.

Tijdens de 28e editie ontvangt hij uit handen van burgemeester Gerd

Leers een koninklijke onderscheiding. Vanwege zijn vele verdiensten

voor de stad wordt hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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Je moet het maar durven: abseilen vanaf de voormalige verpakkingshal
van de ENCI tijdens de tweede editie van het festival Zomeravonden.



MIDDELMATIGE SCORE ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

In de jaarlijkse gepubliceerde Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen

Dagblad neemt het Maastrichtse ziekenhuis azM een 51e plaats in.

Voor het bepalen van een plek in die rangorde wordt hoofdzakelijk

gebruik gemaakt van gegevens van de Inspectie voor de Gezond-

heidszorg. Deze gegevens worden door de ziekenhuizen zelf aan die

inspectie doorgegeven en worden daarop vervolgens gecontroleerd.

Hierbij gaat het onder meer om resultaten in de verpleging en missers

met medicijnen en operaties. Ook wordt gekeken naar het oordeel van

patiënten. Het Atrium Medisch Centrum in Heerlen wordt als beste

ziekenhuis aangemerkt. Een nadere beschouwing van de benodigde

gegevens wijst uit dat het Heerlense en het Maastrichtse ziekenhuis in

ieder geval niet voor elkaar hoeven onder te doen als het gaat om het

oordeel van de patiënten. Dat zegt uiteraard ook iets!

JEU-DE-BOULES Drie dagen lang vormt het bekendste plein van

Maastricht - of misschien wel van Nederland - het decor voor alweer

de 24e editie van het Internationaal Vrijthof Jeu de Boules Toernooi.

Aan het volgeboekte toernooi doen enkele honderden boulers mee.

Of men het nu als spel of als sport beschouwt, in de aanloop naar de

tripletten op zondag gaat het op het tot zandbak omgevormde plein

om meer dan alleen de eer. Bij de recreanten figureren vooral

Maastrichtenaren. De aanwezige Belgen en Fransen spelen het meest

fanatiek en gaan dan ook voor de prijzen bij de doubletten en tripletten.

Een primeur op het toernooi wordt gevormd door een mobiele baan,

opgezet in de muziekkiosk. Met deze uitvinding van Frits van de Wens

uit Lanaken kunnen jeu de boulers ook tijdens koude en natte

wintermaanden doorspelen.

Het Vrijthof wordt omgetoverd tot één grote zandbak voor het jaarlijkse Internationaal Vrijthof Jeu de Boules Toernooi.
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Archeologen leggen aan de Pasestraat tussen Itteren en Borgharen een Merovingisch grafveld uit de zesde en zevende eeuw na Christus bloot.

OP BEZOEK BIJ DE BURGEMEESTER Velen geven gehoor aan de

uitnodiging van burgemeester Gerd Leers om bij hem in het stadhuis op

bezoek te komen. Dit gebeurt naar aanleiding van een serie gesprekken

die de burgemeester het afgelopen jaar rechtstreeks voerde met zijn

burgers. Hieronder waren artsen, chauffeurs, directeuren, kunstenaars,

scholieren, verzorgers en werkelozen. Veelal bezocht hij de mensen

op hun werkplek en sprak met hen over hun talenten, idealen en

verwachtingen. Leers spoorde hen aan positief te denken en initiatieven

te ontplooien waaraan de gemeenschap en de stad iets hebben.

Alle ideeën die tijdens deze gesprekken naar voren kwamen, zijn

samengevat in een boekwerkje onder de titel Dialoog van de Kansen.

Leers wil met deze dialoog de aanzet geven voor verdere gesprekken

tussen Maastrichtenaren onderling, ongeacht hun achtergrond.

Het boekje wordt gepresenteerd tijdens het bezoek van de Maas-

trichtenaren in het stadhuis. Na afloop gaat iedereen met de burger-

vader naar het Preuvenemint waar samen een glas gedronken wordt.

16 • jaarboek maast r i cht



Patiëntjes van het academisch ziekenhuis Maastricht maken tijdens het Preuvenemint, onder leiding van chef-kok Hans van Wolde, de lekkerste
taarten van Maastricht.

Ruim 2200 eerstejaarsstudenten maken kennis met Maastricht.
Dat betekent feesten, drinken en soms vreemde activiteiten onder-
nemen tijdens de INKOM.

TWEEDUIZEND EERSTEJAARSSTUDENTEN MAKEN KENNIS MET

MAASTRICHT Met vijftien feestwagens, ondersteund door behoorlijke

aantallen decibels, trekt de studentenparade aan het begin van de

vierdaagse introductieweek INKOM naar de Markt. Daar aangekomen

kan het feest voor de nieuwe studenten van de Universiteit Maastricht

en Hogeschool Zuyd beginnen. Gordon, Sabrina Starke, Huub Adriaens

en het Feestteam trekken met hun optredens ook veel niet-studenten

aan. In het programma van de negentiende INKOM wordt melding

gemaakt van een aanval op het officiële wereldrecord ‘ad fundum

drinken’. De poging mislukt. Om een plek in het Guinness Book of

Records te bemachtigen moeten er binnen vier uur 1228 glazen bier in

één teug worden leeggedronken. Het evenement staat gepland om

11 uur ’s ochtends en dat blijkt de bottleneck te zijn omdat de meeste

studenten dan nog op één oor liggen. De introductieweek wordt

afgesloten met een slotfeest in het MECC.
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Trots toont Benoit Wesly de oorkonde die hij ontvangt als honorair consul van Israël.

PAROCHIE HEILIGE WALBURGA BOVENAAN IN TOP VIJF Volgens

cijfers van het KASKI, instituut voor beleidsonderzoek en advisering

ten behoeve van kerken, kent de parochie van de heilige Walburga in

Amby het grootste aantal kerkgangers van alle Maastrichtse kerken.

In de periode 2008-2009 bezochten in het weekend gemiddeld acht-

honderd mensen, ofwel dertien procent van het aantal parochianen,

de erediensten. Verhoudingsgewijs ligt het kerkbezoek in de Onze-

Lieve-Vrouwebasiliek, met veertig procent, het hoogst, maar het aantal

parochianen ligt hier met circa veertienhonderd echter een stuk lager

dan in Amby met zevenduizend tweehonderd parochianen. Het ‘succes’

van de parochiekerk van Amby wordt vooral toegeschreven aan de

spontaniteit van pastoor Janssen, die deels verklaard wordt uit diens

verblijf op de Antillen. Hij zou iets van de Caraïbische uitbundigheid

hebben overgenomen. Volgens de lijst van het KASKI wordt de

parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria in de wijk Mariaberg het

slechts bezocht door haar parochianen.

LICHT EN LIEFDE BESTAAT HONDERD JAAR Nederland kent zeven

zorgcentra voor visueel gehandicapten. Verzorgingshuis Licht en Liefde

aan de Prins Bisschopsingel is een van die centra en het enige in

Limburg. Tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw lag de zorg voor

de blinden en slechtzienden vooral in handen van de Zusters Onder de

Bogen van de Heilige Carolus Borromeus. Het oorspronkelijke gebouw

van de ‘inrichting voor ooglijders’ uit 1909 werd tachtig jaar later

vervangen door het huidige gebouw. Momenteel telt deze instelling

bijna veertig bewoners in leeftijd variërend van zestig tot honderd jaar.

Meer dan veertig mensen maken gebruik van dagopvang. Het jubi-

leumprogramma omvat onder meer een misviering met pastoor Kurris,

waarbij het dragersgilde het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw Sterre

der Zee binnendraagt. Burgemeester Gerd Leers onthult in de recreatie-

ruimte een kunstwerk gemaakt door studenten van Leeuwenborgh

Opleidingen en de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Door de

samenstelling van materialen als gaas en stukken steen kunnen de

bewoners het kunstwerk op de tast bekijken.
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BINNENSTAD EVEN AUTOVRIJ TIJDENS HET PARCOURS Enkele

honderden fietsers maken gebruik van de fietsenstalling die midden

op het Vrijthof is geplaatst. Dit gebeurt tijdens de tweede dag van

Het Parcours, de traditionele opening van het culturele seizoen van

Maastricht. Die dag valt samen met de autovrije zondag en daarom is

de binnenstad tot verboden gebied voor auto´s verklaard. Op die manier

wil de gemeente de bezoekers van Het Parcours laten ervaren hoe het

is om in een autovrije binnenstad te kunnen wandelen en fietsen. Tevens

biedt een autoloze binnenstad de organisatoren van het evenement

extra mogelijkheden voor de programmering. Zo neemt een theater-

groep de fietsen op ludieke wijze in ontvangst en kunnen fietsers er klein

onderhoud laten uitvoeren. Op meer dan veertig podia krijgen de

duizenden bezoekers een gevarieerd voorproefje van het komende

cultureel seizoen voorgeschoteld. In de Timmerfabriek aan de

Boschstraat staat de Maastrichtse volkscultuur centraal. Hier treden de

Mestreechter Operette Vereiniging, Opéra Comique en de Zingende

Pótsvrouwe op.

HOEVE KASTEEL BORGHAREN PERFECT GERESTAUREERD Aan

de vooravond van de jaarlijkse Open Monumentendag wordt de Victor

de Stuersprijs uitgereikt aan Ron Bessems. Hij krijgt deze monumenten-

prijs van de stad Maastricht voor de manier waarop hij de hoeve van

kasteel Borgharen heeft laten restaureren. Als kind woonde Bessems

tegenover de hoeve. Hij speelde er vaak op de binnenplaats en zag met

lede ogen hoe de boerderij steeds verder in verval raakte. Toen hij in

2003 de kans kreeg om de hoeve te kopen, bedacht hij zich geen

moment en kon de grote klus beginnen. Met passie, overgave en

doorzettingsvermogen zorgde Bessems ervoor dat de restauratie zo

authentiek mogelijk werd uitgevoerd. En zo werd de hoeve, die deels

dateert uit de zeventiende en deels uit de negentiende eeuw, in zes jaar

tijd volledig in zijn oude glorie hersteld. Volgens de jury, die geslaagde

renovaties beloont, is hier sprake van purisme. Het voornaamste verschil

met de negentiende-eeuwse hoeve is dat de mestvaalt ontbreekt.
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MILJOENENTEKORT AZM Ofschoon goed ingevoerde bronnen en

woordvoerders van het azM twisten over de juiste hoogte van de

bedragen, staat vast dat deze gezondheidsinstelling afstevent op grote

financiële tekorten. Die worden vooral veroorzaakt door miljoenen-

overschrijdingen bij de vernieuwing van de informatie- en computer-

technologie en door tegenvallende inkomsten van de operatiekamers.

Meerdere operatiekamers staan al geruime tijd leeg omdat het

ziekenhuis grote problemen ondervindt bij het vinden van voldoende

personeel. Het tekort voor het jaar 2009 zou volgens de onderscheiden

bronnen liggen op 5 of wellicht zelfs 10 miljoen euro. Bij ongewijzigd

beleid zou dit kunnen oplopen tot meer dan 40 miljoen euro in 2011.

De eerste maatregelen om de tekorten terug te dringen zijn het

instellen van een selectieve vacaturestop, het bevorderen van vrijwillig

vertrek van personeel en het terugbrengen van het aantal manage-

mentfuncties. Voorts worden alle investeringen nog eens tegen het

licht gehouden. De nieuwbouwplannen van het azM blijven daarbij

buiten beschouwing. De vakbonden zijn er niet gerust op dat deze

maatregelen voor voldoende soelaas zullen zorgen en vrezen daarom

voor het snijden in ‘de handen aan het bed’.

PROF. DR. NICO NELISSEN ONDERSCHEIDEN Uit handen van

GroenLinks-wethouder Wim Hazeu ontvangt Nico Nelissen het

Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Dit gebeurt tijdens het

symposium ‘De poorten van de hel’, dat de emeritus hoogleraar

Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen wordt aange-

boden bij zijn afscheid als voorzitter van de Maastrichtse Welstand- en

Monumentencommissie. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn vakman-

schap en de manier waarop hij de stad op vele momenten extra onder

de aandacht bracht. Nelissen, die altijd een fascinatie heeft voor ‘zijn’

stad Maastricht, benadrukt bij deze gelegenheid dat instandhouding van

monumenten steeds ‘voor de poorten van de hel’ moet worden weg-

gesleept, omdat economische belangen de ruimtelijke kwaliteit van een

stedelijke omgeving belagen.
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POLITIE DOET GROOTSCHALIGE INVALLEN IN DRUGSPANDEN

Na afsluiting van de Scharnerweg in de avonduren doen arrestatieteams

invallen in café Star en internetcafé Fes. De politie doorzoekt de panden

en controleert de bezoekers op het bezit van verdovende middelen en

wapens. Voor zover bekend worden twaalf mensen aangehouden.

De invallen vinden plaats in het kader van de operatie Borderline

waarmee politie en gemeente, in samenwerking met andere opspo-

ringsinstanties, de drugshandel en de daaruit voortvloeiende overlast

in Maastricht en omliggende gemeenten een halt willen toeroepen.

Op grond van klachten van buurtbewoners werden de twee betrokken

panden al langer in de gaten gehouden. Bij het observeren is gebleken

dat vanuit deze café’s mogelijk drugsrunners worden aangestuurd. Met

het ingrijpen hoopt de politie de drugshandel in de stad een fikse klap

te hebben toegediend.

NIEUWE WEBSITE BIEDT ZICHT OP WERELD MAROKKAANSE EN

TURKSE MAASTRICHTENAREN Bezoekers en bewoners van

Maastricht kunnen zich via toeristische routes en georganiseerde rond-

leidingen een beeld vormen over de geschiedenis en cultuur van deze

stad. Volgens het bedrijf Mediascapers is dit beeld echter onvolledig;

wat weet men eigenlijk van de duizenden Marokkanen en Turken

die hier wonen? Onder verantwoordelijkheid van dit bedrijf, een

initiatief van de Stichting Kweekvijver Mediatalenten, is er daarom een

alternatieve toeristische route tot stand gekomen; een culturele route

die bezoekers meeneemt in de levens van Maastrichtse Marokkanen

en Turken. Vertegenwoordigers van deze bevolkingsgroepen laten op

de website www.1001sterren.nl hun buurten, winkels en moskeeën

zien. Families delen hun kennis over koken en eetgewoonten, wonen,

kunst en cultuur, geschiedenis, geloof, trouwen, sporten en feesten.

Oudere bewoners, vaak als gastarbeiders hier gekomen, vertellen

bijvoorbeeld over het werken in de mijnen en de eenzaamheid voordat

gezinsherenigingen konden worden gerealiseerd.

Bij de afsluiting van het orgelfestival L’Europe & L‘Orgue kunnen bewonderaars de orgels van dichtbij bekijken.
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65 jaar na de bevrijding van Maastricht laten vrijwilligers de beelden
van toen herleven.
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65 JAAR BEVRIJDING MAASTRICHT Het is druk rond de herdenking

van de bevrijding van de stad op 13 en 14 september 1944. Ook in

andere plaatsen in Zuid-Limburg viert men, al dan niet in aanwezigheid

van veteranen, de 65e verjaardag van de bevrijding. Maastricht en

Margraten pakken een aantal activiteiten samen op onder het motto

Bevrijding en Ontmoeting. In dat kader verzorgt het Limburgs Symfonie

Orkest op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten een uitvoering

van het requiem van Dvořák. In aanwezigheid van burgemeester Gerd
Leers nemen Amerikaanse veteranen voor het stadhuis op de Markt een

defilé af. Dit bestaat uit een parade van honderdvijftig manschappen.

Dit zijn ‘reenactors’ van het Second Armored Division - mensen met

een passie voor het naspelen van de oorlog in originele Amerikaanse

uniformen. Zij verplaatsen zich in niet minder dan zeventig historische

voertuigen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan

het defilé ontvangt André Rieu de bevrijders in zijn kasteel De Torentjes

voor een lunch. Centre Céramique toont unieke kleurenfoto’s die tijdens

de oorlogsjaren zijn gemaakt door Alphons Hustinx. Het Sint-Pieters

Museum op de Lichtenberg besteedt tenslotte in een tentoonstelling

aandacht aan de Amerikaanse opmars via Ternaaien en Kanne en de

ingebruikname van het Henric van Veldeke College als hoofdkwartier

van het Negende Leger. Hier werden destijds de Britse premier Winston

Churchill, de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower en de Britse

veldmaarschalk Bernard Law Montgomery ontvangen.

RIEU TIMMERT AAN HET VRIJTHOF EN LIJKT ER NIET MEER WEG

TE SLAAN André Rieu laat het Vrijthof binnenkort compleet nabouwen

in het MECC om er bij slecht weer naar te kunnen uitwijken. Daarmee

kan de unieke sfeer van het plein grotendeels worden behouden.

Alle pleingevels en bijbehorende terrassen worden nagebouwd. Wellicht

is het Vrijthof als decor, net als het nagebouwde Weense Schloss

Schönbrunn, in te zetten bij concerten elders in de wereld. Rieu laat

weten nog meer ambities te hebben: hij overweegt het aantal concer-

ten op het Vrijthof in de zomer van 2010 van zes naar negen uit te brei-

den. Dit houdt in dat het plein dan drie weekenden voor zijn concerten

bezet zal zijn. De inmiddels begonnen voorverkoop zal moeten

uitwijzen of dat nodig is. Het stadsbestuur is nog niet gekend in deze

optie. Bij de afweging van een formele aanvraag van de zijde van Rieu

dient rekening te worden gehouden met het door de gemeenteraad

bepaalde maximum aantal evenementendagen op het Vrijthof. Dit is

vastgelegd op vijftig dagen per jaar.



Even rust voor een broodje hamburger op de Markt.

SERVATIUS VERKEERT IN ZWAAR WEER De bouw van de al

aanbestede universiteitscampus ligt al enkele maanden stil. Oorzaak: de

economische crisis. Naar nu bekend wordt gemaakt, dreigen de kosten

van het prestigieuze project op te lopen tot meer dan 200 miljoen euro,

35 miljoen meer dan geraamd. Servatius Woningcorporatie kan de

opgelopen bouwkosten niet opbrengen. Als de (af)bouw van de

campus niet doorgaat, kan de woningcorporatie naar verwachting een

schadeclaim van 60 miljoen euro tegemoet zien. Van de zijde van de

gemeente Maastricht laat men weten dat het project, los van de

enorme financiële consequenties, hoe dan ook door moet gaan. Dit kan

alleen door er een andere invulling aan te geven. Gekeken wordt naar

de mogelijkheid het aantal studentenkamers te beperken en ruimte te

bieden aan meer bedrijfsactiviteiten. Zonder hulp van de universiteit en

de gemeente zal het project vrijwel zeker worden geschrapt. Als gevolg

van het miljoenendebacle zijn keiharde ingrepen bij Servatius onont-

koombaar. Vooruitlopend op het onder curatele stellen van de woning-

corporatie door minister Eberhard van der Laan van Volkshuisvesting,

stapt de Raad van Toezicht van Servatius op. Eerder werd directeur

Leks Verzijlbergh geschorst omdat hij de Raad van Toezicht niet had

geïnformeerd over verschillende projecten die te duur uitvielen. Om de

toekomst van Servatius veilig te stellen gaan tweeduizend woningen in

de verkoop, worden twee eigen kantoren van de hand gedaan en

gaat een aantal projecten in de aanbieding. Gevreesd wordt voor het

schrappen van arbeidsplaatsen. De renovatie van de Sint-Lambertuskerk

blijft evenwel verzekerd.
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DAVIS CUP Maastricht is gastheer voor het Davis Cup-duel tussen

Nederland en Frankrijk. In het openingsduel van het tennistoernooi in

het MECC zorgt Thiemo de Bakker voor een sensatie door de als

favoriet aangemerkte Fransman Gaël Monfils in vier sets overtuigend

te verslaan. Omdat de in Heel wonende Jesse Huta Galung verliest

van Jo-Wilfried Tsonga, nummer zeven op de wereldranglijst, houden

Nederland en Frankrijk elkaar die eerste dag in evenwicht. De Neder-

landers moeten het in het dubbelspel op de tweede dag en in het

enkelspel op de derde dag afleggen tegen de Fransen. Die worden de

winnaars van het duel en kunnen daardoor het volgend jaar weer in de

wereldgroep spelen.
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NEERWAARTSE BIJSTELLING WONINGBOUWPROGRAMMA CDA-

wethouder Luc Winants van Stadsontwikkeling meldt dat de gemeente

zich genoodzaakt ziet haar ambities op het gebied van de woningbouw

fors bij te stellen. Vanwege de instorting van de woningmarkt en de

aanstaande vergrijzing zouden er volgens hem bij ongewijzigd beleid

over dertig jaar achtduizend woningen teveel in Maastricht staan.

Hij baseert zich daarbij op een prognose van onderzoeksbureau E,til.

Om leegstand te voorkomen zal daarom in plannen moeten worden

gesneden of zullen die een andere invulling moeten krijgen. Voor het

prestigieuze project Belvédère houdt dit bijna een halvering in van

het aantal te bouwen huizen. In het omvangrijke plangebied, gevormd

door het voormalige Sphinx-terrein aan de Boschstraat en een groot

stuk grond ten noorden van de Noorderbrug, hadden vierduizend

vijfhonderd huizen moeten komen. De betrokkenen gaan nu uit van

tweeduizend tot drieduizend huizen. Volgens de wethouder zal in dit

gebied nu meer nadruk worden gelegd op woningen met stadstuin

en minder appartementen. Volgens Belvédère Wijkontwikkelingsmaat-

schappij, waarin de gemeente samenwerkt met de partners ING Real

Estate en BPF Bouwinvest, zal het aantal woningen op het Sphinx-

terrein zo veel mogelijk worden gehandhaafd. Buiten de stadssingels

ontstaat dan ruimte voor onder meer universiteitsgebouwen en panden

met een culturele functie. De planning blijft in beweging.

TOPKOKS BEGINNEN TOPCAFETARIA Of ze zelf de puntzak met

frites gaan vullen is nog niet duidelijk, maar topkok Hans van Wolde van

restaurant Beluga en Herman den Blijker, kok en restauranthouder te

Rotterdam en vooral bekend van het televisieprogramma Herrie in de

Keuken, beginnen na carnaval 2010 een cafetaria in de Koestraat.

Frites, kroketten, sausen, broodjes en drankjes moeten van hoog niveau

zijn. Dat zal allemaal in de eigen keuken worden bereid. In samenspraak

met een levensmiddelengigant wordt door de twee koks gewerkt aan

een eigen huislijn van snacks, sausen en vruchtensappen. Als de eerste

H en H-cafetaria succesvol wordt, is het de bedoeling de formule op

landelijk niveau uit te breiden.
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Je lokken eraf voor een goed doel tijdens de braderie, georganiseerd
door het samenwerkingsverband van winkeliers Heer Totaal.

WK WIELRENNEN Vanuit het Zwitserse Mendrisio maakt een trotse

PvdA-gedeputeerde Odile Wolfs bekend dat Limburg het Wereld-

kampioenschap Wielrennen 2012 binnen heeft gehaald. De laatste keer

dat het WK Wielrennen in Limburg werd gehouden was in 1998.

Acht Zuid-Limburgse gemeenten zullen fungeren als start-, finish- en

breedtesportlocatie. Het wereldkampioenschap wordt op zaterdag 15

september 2012 ingeluid met een cultureel openingsevenement op het

Vrijthof in Maastricht en op zondag 23 september afgesloten met een

manifestatie in Valkenburg. Het is voor het eerst dat het kampioenschap

over twee weekenden wordt gespreid. Nieuw zijn daarnaast een

ploegentijdrit voor sponsorteams, een toerversie en diverse activiteiten

op breedtesportgebied. De nieuwe organisatie ‘Maastricht loves

Cycling’, opgericht door bij de Ronde van Wolder betrokken fiets-

liefhebbers, wil Maastricht laten bruisen tijdens het WK Wielrennen.

Gedacht wordt aan een WK-paviljoen, exposities, clinics, lezingen,

feesten en forums. Sportwethouder Luc Winants zegt zijn steun toe en

wacht op concrete voorstellen.

MAASTRICHT PROBEERT MILJOENENTEKORT WEG TE WERKEN

Maastricht kampt met een tekort van 11 miljoen euro. Dit tekort wordt

veroorzaakt door de uitvoering van de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning, extra taken van het Rijk en vermindering van inkom-

sten door de economische crisis. Omdat PvdA-wethouder Jean Jacobs

toekomstige generaties niet wil opzadelen met een dergelijk groot

tekort, zal het in 2009 en 2010 moeten worden weggewerkt. Bij de

presentatie van de begroting voor 2010 laat hij weten, dat alleen door

in de kosten te snijden in 2013 weer een sluitende begroting kan

worden bereikt. Een van de maatregelen om het begrotingstekort aan

te pakken, is het invoeren van een vacaturestop. Verdere maatregelen

behelzen onder andere het minder vaak schoonmaken van de Mosae

Forum-tunnel, het verminderen van de avondopenstelling en afschaf-

fing van gratis internet bij Centre Céramique en een vermindering van

subsidie aan de VVV. Het slaaphuis zal worden gesloten na vervanging

ervan door Domushuizen en de subsidies aan professionele instellingen

en verbonden partijen zullen naar beneden worden aangepast aan

het lage inflatiepeil. De gemeente wil meer inkomsten verwerven door

het verhogen van de belastingen en leges. Ze wil in ieder geval niet

tornen aan een aantal ambities en reeds in gang gezette ontwikkelingen

met betrekking tot Maastricht Culturele Hoofdstad Europa 2018 en de

Campus Maastricht.
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Voortaan heeft het paspoort ook een vingerafdruk. Burgemeester Gerd Leers wijst de weg.

GROENLINKS-WETHOUDER HAZEU IS TOE AAN NIEUWE UITDAGING

Hij weet nog niet wat hij gaat doen, maar voor wethouder Wim Hazeu

staat wel al vast dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart

2010 niet terugkeert als wethouder of als raadslid. Hij zat één periode in

de gemeenteraad en laat nu weten het te willen laten bij twee periodes

als wethouder. Als veertigjarige vindt hij het tijd voor iets nieuws.

Sinds 2006 heeft Hazeu in zijn portefeuille: verkeer en mobiliteit,

stadsbeheer, natuur, milieu, water en afval, monumenten en archeolo-

gie, bouwtoezicht en het project A2. Daarnaast is hij stadsdeel-

wethouder Maastricht-Noordoost. Hij is tevreden met wat er tijdens

zijn wethouderschap tot stand is gebracht. Het bewerkstelligen van

oplossingen voor soms zeer controversiële kwesties was volgens hem in

de coalitie veelal alleen mogelijk door geven en nemen. Hij verwijst

daarbij onder meer naar de herbouw van de Vrijthof-garage en de

ontwikkelingen rond de afbouw van de activiteiten van de ENCI. In het

bereikbaarheidsvraagstuk werden de fiets en het openbaar vervoer

gestimuleerd. Hij hoopt ‘dat de stad heeft gezien wat GroenLinks in een

stadsbestuur kan betekenen.’

GEDICHTEN VAN HANS VAN DE WAARSENBURG IN MEERTALIGE

BUNDEL Tijdens het derde ‘Festival de las literaturas Europeas’ in

Mexico-City is de sinds 1966 in Maastricht woonachtige dichter Hans

van de Waarsenburg aanwezig bij de presentatie van een drietalige

bloemlezing uit zijn werk. De bundel heet ‘Azul’ en bevat gedichten in

het Nederlands, Engels en Spaans. Hierin haakt Van de Waarsenburg

weer aan bij zijn thema’s als de zee, de jeugd en de vergankelijkheid en

diept die verder uit. Zelf noemt hij het een bundel, waarin weemoed,

herinnering en dood sterk op de voorgrond treden. De dichter is in

Mexico op uitnodiging van het Institutio Nacional de Bellas Artes en de

Nederlandse ambassade. Naast de publicatie van een respectabel aantal

gedichtenbundels en kinderboeken is Van de Waarsenburg in Maastricht

ook bekend als initiator en organisator van kleinere en grotere literaire

manifestaties, waaronder The Maastricht International Poetry Nights.
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Met hun ideeën over een energiezuinig schoolgebouw verdienden leerlingen van het Sint-Maartenscollege deze zonnepanelen voor in het practicum.

Wally Bomans, zus van de in 1971 overleden schrijver Godfried
Bomans, viert haar honderdste verjaardag in het kloosterverzorgings-
huis van de Zusters Onder de Bogen.



Wijn van Thiessen begint in de eigen tuin achter het achttiende-eeuwse pand aan de Grote Gracht.

Spelen in de nieuw geopende natuurspeel-
plaats van Nazareth.
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BING ONDERZOEKT BETROKKENHEID BURGEMEESTER EN

TOPAMBTENAAR BIJ BULGAARS VAKANTIEPROJECT Vanwege

opdoemende geruchten vraagt Maastrichts eerste burger Gerd Leers

zelf om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de

realisering van het project Marina Black Sea Riviera in het Bulgaarse

plaatsje Byala. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING)

verricht het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling. Leers

kocht in 2006 een villa in het toen nog niet gerealiseerde vakantie-

project aan de Zwarte Zee. Mede-eigenaar van het project is de

Maastrichtse topambtenaar Nico Nollen. Bij de ontwikkeling van de

villa-enclave is van alles misgegaan. Zo is er sprake van te late opleve-

ringen en van veel minder verkochte woningen dan voorgespiegeld.

Bovendien blijkt dat het door Leers gekochte huis is verpand aan een

Bulgaarse bank, waardoor hij het niet op zijn naam kan zetten. Een en

ander was aanleiding voor de burgemeester om aangifte te doen tegen

het bedrijf. De Bulgaarse directeur stelde op zijn beurt een klaagschrift

op waarin hij Nollen ervan beschuldigt zijn functie te hebben misbruikt

en dat Leers hem de hand boven het hoofd heeft gehouden. In het

onderzoek wordt ook gekeken naar de toezegging van de burgemeester

over de mogelijke levering van een afgedankte brandweerauto aan

Byala en de subsidieverstrekking bij een tentoonstelling over Thracische

schatten in het Museum Spaans Gouvernement tijdens de TEFAF in

2007.
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JONGERENTERREUR IN ZWEMBAD DE DOUSBERG Het speelt al

jaren in het Maastrichtse recreatiebad: vooral twaalf- tot veertienjarigen

die het personeel bedreigen, kluisjes openbreken, met etenswaar gooi-

en, roken in kleedhokjes en ruzie zoeken met andere zwembadgasten.

De overlast leidt meer dan eens tot ingrijpen van de zijde van de politie

en het opleggen van zwembadverboden. Dat laatste blijkt echter

moeilijk te handhaven en heeft daarom weinig succes. Omdat de

bezoekersaantallen drastisch teruglopen, besluit de directie het zwem-

bad op maandag-, woensdag- en vrijdagavond minder lang open te

stellen. De gedachte hierachter is dat door het beperken van de zwem-

tijd de verveling niet zo snel toeslaat bij de jongeren. Naar aanleiding

van deze beslissing worden zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer.

Zo wil de VVD-fractie van de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport weten of, en zo ja welke, stappen worden ondernomen

om een einde te maken aan de jongerenterreur. De partij noemt het

beperken van de openstelling van het zwembad de omgekeerde wereld,

omdat goedwillende badgasten de dupe worden.

‘MESTREECHS, ’T VERHAOL VAAN EUS TAOL’ Flor Aarts, Maas-

trichtenaar en emeritus hoogleraar Engelse Letterkunde, presenteert

tijdens een bijeenkomst van Veldeke Krink Mestreech een nieuw boek

over zijn moedertaal. Hij omschrijft het boek als het verhaal van een

taal. Een encyclopedie van het ‘Mestreechs’ met onderwerpen als

spraakklanken, grammatica, de schrijvers over het Maastrichts en de

geschiedenis van de taal. Maar ook over de rol van het Frans in de

‘Mestreechter taol’, de ontwikkeling en het prestige van het Maastrichts

door de eeuwen heen en over het ‘Nedertreechs’ - het verhollandste

Maastrichts - dat je steeds vaker hoort. Het boek is geschreven in de in

1999 vastgestelde officiële spelling van het Maastrichts en bevat tevens

een indeling van de Limburgse dialecten. Flor Aarts is ook de auteur van

het in 2001 verschenen boek ‘Mestreechs. Eus moojertaol’.
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OUD-BURGEMEESTER VAN AKEN WORDT TREKKER MAASTRICHT

CULTURELE HOOFDSTAD 2018 De gemeente Maastricht wijst Jürgen

Linden, die deze maand afscheid neemt als burgemeester van de stad

Aken, aan als voorzitter van de raad van toezicht Maastricht Culturele

Hoofdstad 2018. Linden heeft Europese samenwerking hoog in het vaan-

del staan en staat bekend om zijn uitgebreide Europese netwerk.

Daarnaast spreekt hij vloeiend zeven talen, waaronder het Nederlands.

Vanwege de Euregionale kandidatuur voor het grote, culturele evene-

ment in 2018 trekt Maastricht samen op met Aken, Heerlen, Hasselt en

Luik. Deze gemeenten maken ook deel uit van het MAHHL, een samen-

werkingsverband ingesteld voor grensoverschrijdende zaken op het

gebied van mobiliteit, economie, cultuur en veiligheid in de Limburgse

hoofdstad en de Euregio Maas-Rijn. Bij zijn afscheid als voorzitter van het

MAHHL ontving Jürgen Linden uit handen van burgemeester Gerd Leers

de Eremedaille in goud van de stad Maastricht. Wellicht kan de meertali-

ge Jürgen Linden ook het ‘Mestreechs’ dialect nog onder de knie krijgen!

Oud-burgemeester Jürgen Linden van Aken ontvangt de Eremedaille in goud van de stad Maastricht voor zijn grote bestuurlijke ervaring, culturele
betrokkenheid en kennis van de Euregio.
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BEKLEMMENDE SFEER KOUDE OORLOG OPSNUIVEN IN SCHUIL-

KELDER In de Week van de Geschiedenis kunnen belangstellenden zien

en bijna ook voelen hoe het moet zijn geweest als men had moeten

schuilen voor fall-out of radio-actieve straling bij een aanval met atoom-

wapens. Dit kan in de tijdelijk opengestelde schuilkeldertentoonstelling

in de kazematten onder het Minister Goeman Borgesiusplantsoen.

De oude vestinggangen van de kazematten werden in de Tweede

Wereldoorlog gebruikt als schuilgelegenheid voor een deel van de

bevolking van Maastricht. In de wijk Blauw Dorp had bijna iedere straat

zijn eigen ingang zodat men bij luchtalarm snel een veilig heenkomen

kon zoeken. Aan het einde van de oorlog was er in het gangenstelsel

plaats voor meer dan vijfentwintigduizend mensen. Na de bevrijding

werden de schuilkelders gesloten en de meeste ingangen dichtge-

metseld. In de jaren 1960, midden in de Koude Oorlog, werden

opnieuw enkele schuilkelders in de kazematten ingericht. Na de val van

de Berlijnse muur werden ook deze schuilkelders - zonder ooit te zijn

gebruikt - opgeruimd en ontmanteld. Bij de ontmanteling van de

‘atoomschuilkelders’ kon, dankzij de medewerking van de gemeente

Maastricht, het interieur van de schuilkelder onder het Minister Goeman

Borgesiusplantsoen worden gespaard. In die ruimte is sinds 2004 door

de werkgroep Schuilen in Maastricht een permanente expositie over de

twee schuilkelderperiodes in de kazematten te zien. Tijdens de Week

van de Geschiedenis worden hier een aantal door de overheid versprei-

de voorlichtingsfilms, bedoeld voor hulpverleners en de bevolking,

getoond. In de recentelijk teruggevonden films wordt een beklemmend

maar ook naïef beeld gegeven van de sfeer tijdens de periode van de

Koude Oorlog. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe je onder een dweil

kunt schuilen voor een ontploffende atoombom! Een mooi voorbeeld

dat laat zien hoe weinig notie de overheden destijds hadden van de

allesvernietigende kracht van kernwapens.

Even bijkomen met videokunst. Het gigantische scherm op het Vrijthof is een initiatief van Dropstuff.nl
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NVVH-VROUWENNETWERK MAASTRICHT STOPT ERMEE Tijdens de

viering van het 75-jarig bestaan maakt het bestuur van de Maastrichtse

afdeling van ‘Dé ontmoetingsplaats voor 50+ vrouwen’, voorheen

bekend als de Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen (NVVH),

bekend er eind dit jaar een punt achter te zetten. Aanleiding voor het

opheffen van de afdeling is het ontbreken van voldoende nieuwe

bestuursleden. Wervingsacties, onder meer via een brandbrief, leverden

niets op. Ook in andere afdelingen is sprake van een nijpend tekort aan

bestuursleden. De sterke vergrijzing in het ledenbestand speelt hierbij

een grote rol. De NVVH prees vroeger huishoudelijke artikelen aan met

een eigen keurmerk. In de loop van de jaren kreeg de vereniging een

meer eigentijds karakter. Emancipatie van vrouwen werd een belangrijk

thema. Voorzitter Tonny Copier van de Maastrichtse afdeling denkt

dat juist dit thema de reden is waarom de NVVH niet meer groeit.

Meer vrouwen zijn gaan werken en hebben geen tijd meer voor het

lidmaatschap.

Zoekplaatje: wie is hier de chef-dirigent, Ed Spanjaard of Frank Smits?
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OVERLEEFT WINTERLAND DE WINTER? Het contract tussen de

gemeente en de organisatie van het succesvolle evenement Winterland

op het Vrijthof loopt per 1 januari 2010 af. In het begin van dat jaar

dient door de gemeente een besluit te worden genomen over het wel of

niet doorgaan van de editie 2010-2011. De gemeente laat weten dat er

niet op voorhand kan worden uitgegaan van een continuering van de

huidige formule. Deze uitspraak dient te worden afgezet tegen een con-

flict dat door beide partijen wordt uitgevochten. Zo stelt de gemeente

dat Stichting Winterland achter is met de betaling van precariorechten

en beweert Stichting Winterland aanspraak te kunnen maken op door

de gemeente toegezegde subsidie. Ook is de organisatie van mening

teveel te hebben betaald aan huur van stroomkasten. Op de achter-

grond van het conflict spelen zaken als de wens van de gemeente om

het evenement minder lang te laten duren. Voorts streeft de gemeente

naar minder kermisvermaak en meer kerstsfeer. Dit roept furieuze

reacties op van de zijde van de organisatie van Winterland dat met een

aantal maatregelen, waaronder de introductie van het houten Huis van

de Kerstman, al meent in te spelen op de beoogde kwaliteitsslag. In het

escalerende conflict richt de woede van de stichting zich vooral op

PvdA-wethouder Jean Jacobs. De organisatie dient zelfs een aanklacht

tegen hem in. Deze zou, door met een journalist te praten over de

precarioschuld van Winterland, zich schuldig hebben gemaakt aan

het schenden van een ambtsgeheim. Wat justitie betreft gaat Jacobs

echter vrijuit. Verschillende bemiddelingspogingen om de partijen tot

constructief overleg te brengen, leveren niets op.

GROEN LICHT VOOR SNELTRAM De Vlaamse regering keurt het

Belgisch-Nederlandse plan voor een tramverbinding tussen Hasselt en

Maastricht goed. De Belgische vervoersmaatschappij De Lijn kan nu een

vergunning aanvragen voor het grensoverschrijdende sneltramproject.

Verwacht wordt dat de vergunningaanvraag weinig problemen zal

opleveren omdat het traject grotendeels door weilanden loopt.

Volgens een woordvoerder van De Lijn komt de beslissing van de

Vlaamse regering sneller dan verwacht. Eerder had men gerekend op

goedkeuring in het voorjaar van 2010. Aan de Nederlands-Limburgse

zijde is het vervallen spoor tussen het NS-Station in Maastricht en de

Belgische grens bij Lanaken reeds opgeknapt.
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WAARDERING VOOR ‘TUINEN VAN MAASTRICHT’ Dit project - dat

tot doel heeft het oude cultuurlandschap ten noorden van Maastricht

weer aantrekkelijk te maken voor stadsbewoners, recreanten en

toeristen - krijgt 190.000 euro van minister Jacqueline Cramer van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dit bedrag is verbon-

den aan de landelijke innovatieprijs, die GroenLinks-wethouder Wim

Hazeu in ontvangst mag nemen. Het plan organiseert nieuwe vormen

van stadslandbouw in de Maastrichtse Landgoederenzone. Uitgangs-

punt is de landgoederen met bestaande en toekomstige natuurgebieden

in het noorden van Maastricht te verbinden met fiets- en wandelpaden,

zodat een parkachtig geheel ontstaat van Grensmaas tot Valkenburg.

Voor de innovatieprijsvraag Mooi Nederland werden 222 plannen

ingediend. Het Maastrichtse plan scoorde op ruimtelijke kwaliteit en de

voorbeeldfunctie die het kan hebben voor de rest van Nederland.

Verder prijst de jury de innovatieve samenwerkingsverbanden die de

gemeente aangaat om haar doelen in de noordelijke stadsrandzone van

Maastricht te bereiken. Deze samenwerkingsverbanden zijn aangegaan

met de Stichting Landgoederenzone en Ithaka, Slow Food Limburg, het

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME), Hoge Hotelschool

Maastricht, het Grensschap Albertkanaal en de Stichting Hartelt.

De door de minister toegekende bijdrage wordt door andere ministeries

verdubbeld. Het totale investeringsvolume voor de uitvoering van het

project bedraagt ruim 2 miljoen euro.

Lichtjes op de Maas als kunstwerk.
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APOSTELHOEVE PRODUCEERT TOPWIJN In 2010 bestaat het

wijngoed van de familie Hulst op de Louwberg veertig jaar. Aan de

vooravond van dit jubileum wint het oudste wijnbedrijf van Nederland

een gouden medaille met zijn Pinot Gris Barrique. De prestigieuze prijs

wordt toegekend tijdens een van de grootste wijnkeuringen ter wereld,

de AWC Vienna. Met de gouden medaille belandt de witte wijn uit

Maastricht in de internationale top tien. De vijf andere door de

Apostelhoeve ingezonden witte wijnen vallen met een zilveren medail-

le eveneens in de prijzen. Voor de wijnkeuring werden in totaal 9.000

wijnen uit 33 landen aan de jury voorgelegd. Ongeveer de helft van die

wijnen kreeg een medaille, slechts tien procent won goud.

LAATSTE WC-POT SPHINX In 1834 richt Petrus Regout aan de

Boschstraat een aardewerkfabriek op. In 1899 wijzigt de naam Regout

in Sphinx. Vijf jaar na de fusie van Sphinx met het Zweedse Gustavsberg

komt het bedrijf in 1999 in handen van het Finse Sanitec. Na sluiting

van de fabrieken aan de Boschstraat gaat Sanitec in 2007 aan de slag in

een nieuwe hightechfabriek in de Beatrixhaven. Nu, ruim 175 jaar na de

oprichting, komt er een einde aan de roemruchte geschiedenis van

Sphinx. Dit gebeurt na het bereiken van een twijfelachtige mijlpaal: de

productie van het miljoenste keramische product in de nieuwe fabriek,

een wc-pot. De huidige eigenaar wil de Sphinx-producten voortaan in

andere fabrieken laten maken of gaat ze elders inkopen omdat de

Maastrichtse vestiging te klein is om rendabel te kunnen produceren.

Uit een verklaring van de huidige directie blijkt dat de nieuwe fabriek bij

de opening al te klein was. Dit komt volgens diezelfde verklaring door

een inschattingsfout van de toenmalige directie. Voor de iets meer dan

honderd werknemers is een sociaal plan opgesteld. Sphinx blijft wel als

handelsnaam bestaan. Overwogen wordt het opslag- en distributiecen-

trum van Genk naar Maastricht te verplaatsen, wat enkele tientallen

arbeidsplaatsen kan opleveren.

Maastrichts mooiste aardewerk te zien tijdens de jaarlijkse
Aardewerkbeurs in de Music Hall.



Les van keepster Floortje Engels van het Nederlands Dameselftal Hockey.

MET DE BOOT VAN EIJSDEN NAAR MAASTRICHT Het gaat natuur-

lijk niet zo snel als een trein, maar Eijsdenaren hebben nu naast een

bus- ook een bootverbinding met Maastricht. Dertien weken lang kan

op vrijdag vijfmaal met een rondvaartboot heen en weer worden geva-

ren van Maastricht naar Eijsden. Het is een proef van Rederij Stiphout en

de gemeente Eijsden. Eigenlijk had die al in de zomermaanden van start

moeten gaan. Moeizaam overleg en wat als miscommunicatie wordt

omschreven, zorgden echter voor enige vertraging. De gemeente

Eijsden had er maar liefst 16.000 euro voor over om de proef tot stand

te brengen. Of het ooit tot een structurele verbinding komt weet men

nog niet. Daarvoor moet Rederij Stiphout kostendekkend kunnen varen.

Voor de oudere Maastrichtenaren zal een tochtje met de rondvaartboot

richting Eijsden ongetwijfeld zoete herinneringen oproepen aan de boot

naar ‘Köbbes’!

NIEUWE INVESTEERDER VOOR WELLNESS CENTER BIJ DE GEUSSELT

Ballast Nedam, de onderneming die ook deel uitmaakt van het consor-

tium dat het A2-project gaat uitvoeren, heeft met de Maastrichtse

ondernemer Benoit Wesly overeenstemming bereikt over het bouwen

van een luxueus Wellness Center bij de Geusselt. BPF Bouwinvest trok

zich onlangs terug uit het project waarin de nadruk komt te liggen op

de preventieve gezondheidszorg. Er zullen meer dan vijftig disciplines

worden samengebracht in een soort bedrijfsverzamelgebouw; van

anti-reumacentrum tot schoonheidssalon. Daarmee zijn meer dan

tweehonderd arbeidsplaatsen gemoeid. Als alle vergunningen binnen

zijn, hoopt men in de loop van 2010 te kunnen beginnen met bouwen.
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‘We are the World’ werd gezongen bij de opening van het United World College.

JONG SCHAAKTALENT MAAKT HET GARRY KASPAROV MOEILIJK

De tien jaar oude Joris Geene uit Maastricht lijkt op weg te zijn naar een

grote schaakcarrière. Dit toont hij in Antwerpen aan in een simultaan-

wedstrijd tegen schaakgrootmeester Garry Kasparov. Hij houdt het niet

minder dan twee uur en drie kwartier vol tegen de wel als beste schaker

aller tijden beschouwde Rus van Armeense afkomst. Joris speelt aan-

vallend maar geeft, ondanks een gedurfde koningsaanval, na 32 zetten

toch op. Dat hij dit niet eens in een verliezende stelling doet, ontlokt

bij de grootmeester eerst verbazing en kort daarop een brede glimlach.

Na afloop van de wedstrijd complimenteert Kasparov het jonge talent

dat lid is van fusieschaakclub MSV-VSM.
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Paul Haenen en Danny de Munck in theatervoorstelling De Ontmoeting, een toneelstuk ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de nationale
vrijwilligersvereniging De Zonnebloem.

Workshop Clipcamdance in Theater Kumulus,
talentjes in de dop.



Jazz Maastricht Promenade, pure emotie.
Ook tijdens de Beweegweek: het Europees kampioenschap Gaelic
Football in Malberg.

Een vliegende start van schaatsster Barbara de Loor tijdens de Beweegweek op Sportpark West.
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FLEXTEAM TEGEN OVERLAST IN MAASTRICHT Binnen de gemeen-

te is een team gevormd van juridische en andere specialisten dat,

in samenwerking met de regiopolitie, allerlei vormen van overlast gaat

aanpakken. Het team treedt streng op bij handel in drugs. Bij meldingen

over geluidshinder, burenterreur en drankmisbruik controleren zij op

naleving van de regels in woningen, op straat en in openbare inrichtin-

gen. Door het gezamenlijke ingrijpen van deskundigen op het gebied

van handhaving van de openbare orde, milieu, bouw- en woningtoe-

zicht, brandweer en politie kan rechtstreeks op alle fronten actie worden

ondernomen. Het team kan op eigen initiatief reageren op klachten van

burgers of woningcorporaties, waardoor het werk van de politie al vóór

een ingreep wordt verlicht. Waar nodig schakelt men ook instanties

als de GGD, de sociale recherche en de vreemdelingenpolitie in.

Het Flexteam gaat een dag per week opereren. Meteen al op de eerste

dag zijn drie overlastpanden gecontroleerd. Door deze bundeling van

deskundigheid wil de gemeente de toenemende overlast met harde

hand de kop indrukken en de veiligheid in de buurten verbeteren.

AKKOORD OVER AFBOUW ENCI Na jaren van onzekerheid, discussies

en procedures zijn ENCI, gemeente en provincie overeengekomen dat

de mergelwinning uiterlijk per 1 juli 2018 zal stoppen. In de twaalf

maanden daarna mag de verbrandingsoven nog twee maal in gebruik

worden genomen voor de verdere verwerking van restproducten,

waarna de sluiting definitief is. Ook de Vereniging Natuurmonumenten

en belangenorganisaties gaan met dit plan akkoord. Al in de loop van

2010 worden delen van de 125 hectare grote groeve heringericht tot

natuur- en recreatiegebied met een uitkijktoren op D’n Observant.

Een overgangszone gaat de schakel vormen naar een bedrijventerrein

waar nieuwe werkgelegenheid gecreëerd zal worden. Voor de ENCI

zal van dit 33 hectare grote terrein 11 hectare overblijven voor het

cementmaalbedrijf. De plannen worden positief ontvangen, ook door de

werknemers van de cementfabriek, die hierdoor langer verzekerd zijn

van hun baan.
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MUZIKAAL FEEST VOOR DE SINT-THERESIAKERK Dit jaar is het

vijfenzeventig jaar geleden dat de Sint-Theresiakerk nabij de

Tongerseweg werd geconsacreerd. Het hooggelegen bouwwerk in

kunradersteen van architect J.J.H. van Groenendael vertoont neogoti-

sche kenmerken in de ramen, terwijl de torens in neoromaanse stijl zijn

uitgevoerd. In 1951 wordt het harmonium in de kerk vervangen door

een orgel uit een Parijse bioscoop. Daarmee beschikt de kerk nu nog

over een typisch Frans romantisch instrument met het karakteristieke

orgelregister ‘La voix céleste’ (hemelse stem). Dit orgel, gebouwd

door Charles Mutin, is dan ook bij uitstek geschikt voor het koor- en

orgelconcert dat bij gelegenheid van het jubileum wordt uitgevoerd.

Het professionele kamerkoor Studium Chorale verzorgt, met mede-

werking van de mezzosopraan Maria de Moel en organist Marcel

Verheggen, een programma dat recht doet aan deze prachtige kerk met

haar voor Nederland vrij unieke orgel. Naast de ‘Messe solennelle’ van

Jean Langlais worden werken uitgevoerd van Camille Saint-Saëns,

Francis Poulenc, Louis Vierne en Olivier Messiaen, ambassadeurs van

de Parijse katholieke kerkmuziek.

PETER VREHEN WINT AWARD ‘Een strijder voor gelijke rechten van

mensen met een handicap pur sang, met een nooit aflaatbare inzet voor

het Persoonsgebonden Budget.’ Zo wordt Peter Vrehen omschreven

door de jury van de zesde Theo Zwetsloot Award. De landelijke prijs,

die wordt uitgereikt door Erica Terpstra, is voor mensen met een handi-

cap die zich inzetten voor integratie en participatie van gehandicapten.

Peter was jarenlang het gezicht van het Platform Gehandicaptenbeleid

Maastricht en streed onvermoeibaar voor onder meer het bereikbaar-

heidsvraagstuk: de toegankelijkheid van gebouwen, trottoirs en restau-

rants voor mindervaliden. Vrehen is ook betrokken bij stichting Kompas

die zich inzet voor chronisch zieken en mensen met een handicap. In het

City Centrum bemant Vrehen het WMO-meldpunt.
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Deze schoolkinderen maken de poelen schoon bij de Hoge Fronten.



BOUW CAMPUS DEFINITIEF GESTOPT Wat al sinds het stilleggen

van de bouw in mei dreigde, is nu een feit: de raad van toezicht

van Servatius woningcorporatie besluit het prestigieuze plan voor de

Campus Maastricht definitief af te blazen. De hoogopgelopen bouw-

kosten zijn door Servatius alleen niet te dragen. Overleg met gemeente

Maastricht, provincie Limburg en mogelijke partners biedt geen

openingen voor voortzetting van de bouw. Hier mag gesproken worden

van een zwaar verlies voor de stad. De campus zou een imposant

wetenschappelijk centrum worden, maar de angst is bevestigd dat de

plannen te ambitieus en de risico’s onverantwoord groot waren.

Er is sprake van extra financieringskosten, miscalculaties en problemen

rond de beheersbaarheid van dit gigantische project. De gemeente en

de universiteit Maastricht lijden hiermee imagoschade. Zij gaan de

mogelijkheid onderzoeken van een campus op kleinere schaal, met

onder meer een sporthal. De gevolgen voor de woningcorporatie,

haar werknemers en huurders zijn ernstiger. De schadepost van 60

miljoen euro dwingt Servatius tot een voorzichtig omgaan met de

kerntaken binnen de sociale volkshuisvesting. Het Ministerie van

Volkshuisvesting stelt een onderzoek in naar de oorzaken van de

debacle en de juridische consequenties.

HARDCOREBAND BACKFIRE STOPT Met twee laatste optredens in

Antwerpen en Leipzig houdt de Maastrichtse band het na vijftien jaar

voor gezien. Backfire werd in 1994 opgericht en wordt gezien als een

van de bekendste hardcorebands in de wereld. Al snel na hun oprichting

scoorde Backfire door heel Europa uitverkochte zalen. In 1999 leek

het met de band gedaan te zijn, toen drummer Richard Bruinen in

Maastricht zichzelf van het leven benam. In 2000 kwam de groep

echter sterk terug met het aan Bruinen opgedragen en meest bekende

album ‘Still Dedicated’. Momenteel is de groep vooral bekend in

Amerika en België waar ze concerten gaven voor vele duizenden fans.

De band stopt omdat de bandleden aangeven andere richtingen in te

willen slaan.

LOB’STAR KIDS GALA PREMIÈRE VOOR HET ZIEKE KIND

De Stichting Lob’Star is een vriendenclub van mensen, geboren onder

het sterrenbeeld Kreeft, met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

De ‘kreeften’ voelen zich verbonden met kinderen die kanker hebben

en willen hen daarom moreel en financieel ondersteunen. Daartoe

organiseert de vriendenclub de kinderhofweken, waarmee ze kinderen

met kanker en hun familie een verwenweek bezorgen. Om de financië-

le middelen voor dit doel bij elkaar te krijgen doet de club veel aan

fondsenwerving. In dat kader wordt in La Bonbonnière het Kids Gala

georganiseerd, een feestelijke middag vol verassingen voor en door

kinderen waar de Wizkids Musicalgroep Bunde de kindermusical

‘De Tovenaars van Oz’ presenteert. Alle gasten worden onthaald op een

heerlijke lunch, verzorgd door Maastricht Culinair, terwijl artiesten

de middag omlijsten met muziek, amusement en een gulle lach.

De realisatie van een nieuwe kinderhofweek is daarmee weer een stap

dichterbij gekomen.

BINNENSTADSERVICE NU DEFINITIEF OPERATIONEEL Gaan

opstoppingen van bestelwagens, ‘s morgens in de binnenstad, tot het

verleden behoren? Als het aan Binnenstadservice Maastricht ligt, gaan

de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het centrum met sprongen

vooruit. De bevoorrading van aangesloten winkels en bedrijven gaat

gebundeld per straat plaatsvinden vanuit een overslagloods aan de
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Thei Dols en Irma van Hoof in ‘Merci Noonk Pie’, het dialectstuk
over het proletarische leven in het Maastricht van 1860, gespeeld in
La Bonbonnière .



wagens, elektrische transportfietsen en fietskoeriers vanuit één

verzamelpunt moet het vrachtverkeer in de binnenstad drastisch gaan

beperken. Het landelijke initiatief maakt ook hier een start in het belang

van ons leefmilieu.

KARAKTERISTIEKE ENTREE VOOR SELEXYZ Het kan niemand

ontgaan: achter deze vier meter hoge deur moet een boekhandel

gevestigd zijn. De bezoeker loopt vanaf nu Selexyz Dominicanen

binnen via het Open Boek, waarop in vele Europese talen, dus ook het

Maastrichts, het woord ‘boek’ staat. Na drie jaar zijn de steigerpijpen uit

de beginfase vervangen door een blikvanger van formaat, een gevaarte

van cortenstaal dat als één geheel vakkundig voor de boekenkerk is

geplaatst. Een binnenkomer die volledig past bij het cachet van deze

alom geprezen winkel.

MIEN MINIS-VAN DE GEIJN OVERLEDEN Amper twee maanden voor

haar honderdste verjaardag is mevrouw Minis-van de Geijn overleden.

Zij studeerde biologie aan de Leidse universiteit waar zij in 1937

promoveerde op een studie over fossiele haaientanden. Bij de uitgraving

van het Julianakanaal in Limburg (1929-1935) waren ter hoogte van

Elsloo haaientanden gevonden en aan de hand daarvan beschreef zij de

verschillende Nederlandse bodemlagen van miljoenen jaren geleden.

Dit promotieonderzoek bracht haar in contact met de natuurhistorische

wereld in Limburg en in 1939 werd zij door de gemeenteraad van

Maastricht benoemd tot directrice van het Natuurhistorisch Museum,

een functie die zij uitoefende tot haar huwelijk in 1948. Onder haar

leiding verwierf het museum een grote bekendheid tot over de grenzen.

Onder meer voegde zij de afdeling geologie met vele fossiele vondsten

toe aan de collectie flora en fauna.
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Plaatsing van de ‘boekendeur’ als ingang van boekhandel Selexyz in de Dominicanenkerk.



VERKIEZING ‘VASTELAOVENDSLEEDSJE’ ZORGT VOOR BEROERING

Voor de zesde keer winnen Bert en Ursula Garnier de verkiezing van het

Maastrichtse carnavalsliedje. Voor 2010 is hun devies ‘Hei höb iech alles

veur euver’. De uitslag en de prijsuitreiking worden echter door talloze

aanwezigen in de feesttent op de Griend niet al te enthousiast begeleid.

Het boegeroep en de fluitconcerten overheersen de toejuichingen.

De winnaar komt uit de bus door een stemming onder de aanwezigen.

Het verschil in aantal stemmen met nummer twee is niet groot,

zo verklaren enkelen de protesten. De winnaars ‘het vollek vaan

Mestreech’, hebben een sterke vertegenwoordiging in de tent, zo rede-

neren anderen. Hoe dan ook, de voorzitter van de ‘Samewèrrekende

Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge’, schrikt behoorlijk van de

reacties. De organisatoren besluiten met ingang van het volgende jaar

naast de stemming onder ‘het volk’ ook een vakjury de verkiezing van

de winnaar te laten bepalen. Dit is een procedure die de vereniging al

eerder overwoog. Dat de winnaars in de dagen na de uitverkiezing

veelal anoniem allerlei verwensingen via internet moeten ontvangen,

is uiteraard een zeer kwalijke zaak. Dan geldt niet meer: ‘Hei höb iech

alles veur euver’.

EERSTELIJNS ECHOCENTRUM IN AZM Minister van Economische

Zaken, Maria van der Hoeven, opent in het azM het eerstelijns

echocentrum. Gynaecologen van het azM en verloskundigen in de regio

Maastricht/Heuvelland werken in het echocentrum samen onder de

naam Verloskundig Informatie & Echocentrum Maastricht. Overdag

worden er in de ruimte echo’s gemaakt voor prenatale screening;

in de avond- en weekenduren worden er driedimensionale echo’s en

zogenoemde pretecho’s gemaakt om de band tussen ouders en kind te

versterken. Zo stelt het ziekenhuis deze ‘huiselijke’ ruimte beschikbaar

aan zeven verloskundepraktijken. Deze eerste stap binnen de samen-

werking levert voor de patiënt een verbeterde kwaliteit van behandeling

op, terwijl voor de behandelende verloskundigen het werkcomfort is

toegenomen. Het eerstelijns echocentrum in Maastricht is een primeur

voor Nederland.

De start van het vijfde carnavalsseizoen van de 11devande11de op het Vrijthof verloopt rustig.
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DE11DEVANDE11DE: PERFECTE WARMING-UP Een recordaantal

van dertigduizend feestvierders verzamelt zich op het Vrijthof om het

carnavalsseizoen in te luiden. Na de ongeregeldheden van afgelopen

jaar heeft het stadsbestuur van Maastricht in overleg met de organise-

rende Sjeng Kraft Kompenei diverse maatregelen getroffen om de

veiligheid beter te garanderen en excessen als drankmisbruik en vecht-

partijen uit te sluiten. Zo deelt Waterleiding Maatschappij Limburg

bekers water uit onder het motto ‘Geef miech toch get water, ‘t is

veur miene kater’, een oude klassieker van Sjeng Kraft uit 1961.

Deze signalen zijn goed opgepakt en de talloze Limburgers maken er

samen een vrolijk feest van zonder enige noemenswaardige wanklank.

De leerplichtambtenaren van de gemeente Maastricht kunnen

meefeesten, want het verzuim op de middelbare scholen blijft dit jaar

binnen de normale proporties. Het succes van deze tiende editie is

uiteraard mede te danken aan de Limburgse artiesten die met hun

gevarieerd muziekprogramma voor de sfeer zorgen. Laat carnaval maar

komen: Limburg is er klaar voor! De vraag dient zich aan of het Vrijthof

een groei van het aantal bezoekers kan verwerken.

MAASTRICHTSE MONUMENTEN IN MADURODAM Op 11 november

is het eindelijk zover: Maastricht is vertegenwoordigd in de kleinste stad

van Nederland, Madurodam. Tot in de fijnste details zijn Maastrichtse

monumenten op schaal 1:25 nagebouwd. Ze zijn jaarlijks door

honderdduizenden bezoekers te bewonderen. Het voor deze omgeving

eerste Europamonument, ‘Stars of Europe’, symboliseert met de

tegelsteen 1992 Maastricht als de meest Europese stad van Nederland.

De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek duidt als oudste kerk van Maastricht op

de grote rol van de religie in deze stad, terwijl de Helpoort, de oudste

stadspoort van Nederland (1229), de rijke historie van vestingstad

Maastricht weergeeft. Onze loco-burgemeester Jean Jacobs en

burgemeester Friso Wesseling van Madurodam verrichten de onthulling,

waarna pastoor Fons Kurris de mini-uitgave van zijn basiliek zegent.

De Mastreechter Staar zorgt voor de muzikale noot bij deze feestelijke

gebeurtenis met het ‘Mestreechs Volksleed’ en de Europahymne.
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Maastricht heeft eindelijk een plekje in Madurodam.



En de carnavalsvierder 2009 is …. Guido Oomen!

MVV IN FINANCIEEL ZWAAR WEER Daarom presenteert de club

nieuwe plannen om verdere problemen te voorkomen. De club heeft

momenteel een negatief vermogen van bijna 2 miljoen euro. Door een

overbruggingskrediet van 1,2 miljoen euro, een aandelenplan van 1,5

miljoen en een nieuw spelersfonds van 2 miljoen euro denkt MVV aan

een toekomst zonder schulden. Daarnaast gaat het mes in het aantal

contractspelers en wordt ingezet op de eigen jeugd. De club wacht

overigens nog steeds op toestemming van de voetbalbond om in zee te

kunnen gaan met de Turkse zakenman Bilgic. MVV krijgt geen akkoord

van voetbalbond KNVB om de rechtsvorm van MVV om te laten zetten

naar een besloten vennootschap, waarbij de Turkse zakenman Bilgic

bijna vijftig procent van de aandelen in bezit zou krijgen in ruil voor

750.000 euro. De KNVB verbiedt de deal omdat de Turk een officiële

functie heeft bij de Turkse topclub Fenerbahce. En dat is in strijd met de

reglementen van de voetbalbond.

MOSAEGUSTO! VOLDOET NIET AAN VERWACHTINGEN Na twee

jaar is ook voor het stadsbestuur duidelijk dat de verskelder tussen

Markt en Maas de stad niet brengt wat men ervan had gehoopt.

MosaeGusto! mocht tot nu toe een uitzonderingspositie innemen

vanwege het vernieuwende concept op culinair gebied en elke zondag

de deuren openen. Het jaar respijt dat de verwachte publiekstrekker bij

de evaluatie van vorig jaar van het stadsbestuur kreeg, heeft geen ver-

betering gebracht. De vergunning voor permanente zondagopenstelling

wordt nu definitief ingetrokken, omdat het oorspronkelijke concept

van een alomvattende versmarkt niet meer herkenbaar is. Wel blijft

er aanbod in de voedselsector door de feestelijke opening van de

Aziatische foodsupermarkt ‘Amazing Oriental’. Voor de fraaie leeg-

staande ruimte met de historische gewelvenkelders zal nog een

nieuwe winkelbestemming moeten worden gevonden.
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Voor deze schaapskudde blijkt Maastricht nog goed bereikbaar.

SCHAPEN BRENGEN NATUUR IN DE STAD Een kudde van tweehon-

derdvijftig schapen van landschapsbeheer ‘Sjoen Graas’ trekt in een

lange stoet dwars door de stad, van de Heeg over de Sint-Servaasbrug

naar de Hoge Fronten. Ze gaan op diverse plaatsen in de stad grazen

om de openbare groengebieden op een natuurlijke manier kort te hou-

den. Bovendien verspreiden de schapen via hun wol en mest zaden over

de verschillende graasgebieden, waardoor er meer variatie in de stads-

natuur ontstaat. Het tafereel van door de stad trekkende schapen gaat

vaker terugkeren. De route is achteraf te herleiden uit een spoor van

keutels: de natuur komt ook de binnenstad in.
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Maastricht gaat samen met de steden en provincies in de Euregio op
weg naar Culturele Hoofdstad Europa 2018.
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Burgemeester Gerd Leers en wethouder Jean Jacobs proeven het speciaal gebrouwen bier met de naam De Dorst van Maastricht, naar een recept uit 1700.

Het kerkelijk zangkoor van de Sint-Martinus in Wyck bestaat 150 jaar.
Jo Wiche, meer dan 25 jaar koordirigent, ontvangt de pauselijke onder-
scheiding Pro Ecclesia et Pontifice.



DE DORST VAN MAASTRICHT Onder deze aansprekende titel

presenteert Centre Céramique een tentoonstelling waarin de rol die het

water in de loop der eeuwen in onze stad gespeeld heeft, centraal staat.

En wel: water in enkele gedaanten. Door de bedenkelijke kwaliteit van

het drinkwater brouwde men in vroegere tijden het bier als alternatief.

Daardoor beschikte Maastricht al gauw over vele brouwerijen en een

ongekend groot aantal cafés, waar het na gedane arbeid goed

toeven was en nog is. De expositie laat zien dat drankbestrijding

geen overbodig streven werd, maar tevens dat bier en ook wijn een

belangrijke rol speelden en spelen in het sociale leven van onze stad.

Zo komen de twee gezichten van alcoholgebruik duidelijk tot uitdruk-

king. De Dorst van Maastricht is ook de naam van het speciale bier dat

brouwerij De Fontein voor deze gelegenheid brouwde naar een recept

uit 1710. Dus toch weer een biertje van eigen bodem!
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Grote jongen! De Mexicaanse griep houdt de gemoederen al maanden bezig. Kinderen vanaf zes maanden tot en met vier jaar worden uitgenodigd
voor de griepprik.

Sinterklaas is weer in het land. Deze witte piet luistert of hij al iets
hoort……
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STAKING BIJ SAPPI Werknemers van papierfabriek Sappi zijn het

niet eens met een nieuw CAO-voorstel van de directie. Zij willen in de

eenjarige CAO een loonsverhoging van 1,4 procent. De directie wil niet

verder gaan dan 0,9 procent. Om hun eisen kracht bij te zetten volgt in

de Maastrichtse vestiging een staking van 24 uur, nadat een dag eerder

hetzelfde gebeurde in Nijmegen. Pijnpunt voor de leden van FNV, CNV

en de Unie is bovendien de seniorenregeling. De vakbonden willen voor

de medewerkers van Sappi de regeling handhaven, dat ze vanaf 57 jaar

extra vrije dagen kunnen opnemen tegen inlevering van loon. Nadat de

eerste staking geen succes oplevert omdat de directie niet overstag

gaat, wordt begin december het werk opnieuw een etmaal neergelegd.

Dit keer komen de vakbonden en Sappi tot een principeakkoord.

De achthonderd werknemers krijgen 1,2 procent salarisverhoging en de

huidige werknemers behouden hun seniorendagen voor de komende

vijf jaar; nieuwe werknemers hebben dit recht echter niet. Ongeveer

100 uur staken in Nijmegen en Maastricht kost het bedrijf 700.000

euro.
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24 uur staken voor een betere CAO bij papierfabriek Sappi.
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WINTERLAND: PERIKELEN DRUKKEN DE KINDERPRET NIET

In deze eerste week van december mogen de leerlingen van de

Maastrichtse basisscholen weer naar hartenlust een uurtje gratis komen

schaatsen op de ijsbaan van Winterland. En ook in de daaropvolgende

weken kunnen ze weer samen met tienduizenden anderen hun rondjes

maken op de schaatsbaan, in de Venetiaanse carrousel of het reuzenrad.

Zij merken daarbij niets van de conflicten die al zo lang spelen tussen het

bestuur van Winterland en de gemeente Maastricht. Het verschil van

mening met het stadsbestuur over de betaling van precariogelden heeft,

in combinatie met de kredietcrisis en de hoge kosten voor beveiliging

en verkeersregelaars, geleid tot een versobering: geen Huis van de

Kerstman, geen megakerstboom en sierverlichting op de ijsbaan en

minder horecazaken, maar wel een grotere kerstmarkt. Bovendien duurt

het evenement volgens het stadsbestuur te lang, is het te druk, en past

het niet in het kwaliteitsbeeld dat de stad wil uitdragen. De gemeente

zal de vergunning niet verlengen, maar wil komend jaar zelf een kerst-

markt op het Vrijthof organiseren met meer kerstsfeer en minder kermis.

Wordt dus wederom vervolgd.

EEN LEEG RIJKSMONUMENT Als symbool van de wederopbouw na

de Tweede Wereldoorlog krijgt de Gemeenteflat aan het Koningsplein

officieel de status van rijksmonument. Dat is goed nieuws na een

periode waarin het niet duidelijk was of het flatgebouw behouden kon

blijven bij de toekomstige ondertunneling van de A2. Onlangs bleek al

dat dit eerste Maastrichtse flatgebouw van architect Frans Dingemans

niet hoeft te wijken in de plannen van consortium Avenue2, die de twee

kilometer lange A2-tunnel realiseert. Bij de bouw in 1950 behoorde de

Gemeenteflat tot de modernste gebouwen van de stad. Een lift, centra-

le verwarming en een vuilstortkoker waren ongekende luxe. Door de

beslissing van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het een

beschermd monument geworden waarop wettelijke bepalingen van

kracht zijn. Omdat men aanvankelijk uitging van sloop vanwege de

bouwactiviteiten, heeft de woningstichting Maasvallei de negentig

woningen verkocht aan de gemeente. De laatste bewoners moeten op

korte termijn hun appartementen verlaten om het gebouw te kunnen

overdragen aan het consortium Avenue2. Na de realisatie van de

dubbeldekstunnel zal dit consortium de Gemeenteflat renoveren.

Leerlingen van de Montessorischool Binnenstad sturen sinterklaascadeautjes naar minder bedeelde leeftijdsgenootjes in Roemenie.



DE ONDERTUNNELING IS OP KOMST We zullen nog enkele jaren

geduld moeten hebben voordat we kunnen flaneren en fietsen over de

echte autoluwe ‘Groene Loper’ die boven de A2-tunnel komt te liggen.

Consortium Avenue2 dat het project uitvoert, geeft alvast een

voorproefje van de fraaie toekomst door een stukje van deze recreatie-

ve verbinding van noord naar zuid te realiseren in het Geusseltpark,

achter het stadion. Levensecht ligt er een ‘voorLoper’ van 25 meter

lang, twee rijstroken compleet met banken en lantaarns, waar de

warming-up voor 2016 kan beginnen. Ook de slopershamer

confronteert ons met de komst van de tunnel. Aan de kruising Geusselt

wordt het noordelijke deel van het voormalige schoolgebouw uit de

jaren vijftig van de vorige eeuw gesloopt. In het restant van het gebouw

aan de President Rooseveltlaan, daterend uit de tijd vóór de aanleg van

de A2, bevindt zich nu het informatiecentrum A2 Maastricht waar men

de maquette van het plan kan bekijken en ziet hoe de autoweg door de

stad in de komende jaren aan zijn einde komt.

ZIE GINDS KOMT DE STOOMTREIN Precies op de dag dat de Sint

ons land weer verlaat, maakt Maastricht hernieuwd kennis met een

fenomeen uit vervlogen tijden. De oldtimer van de Zuid-Limburgse

Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) maakt dankbaar gebruik van het

spoor van ProRail en komt puffend en fluitend het perron van het

NS-station binnen gestoomd. De ZLSM biedt deze maand arrangemen-

ten aan om de toerist of treinfan via een nostalgische treinrit naar

enkele evenementen en attracties in Zuid-Limburg te brengen.

Nu Maastricht ook tot de bestemmingen behoort, smaakt het initiatief

naar meer. We zullen in de toekomst waarschijnlijk vaker bezoekers

verwelkomen die zich vanuit Simpelveld of Valkenburg in de eersteklas-

rijtuigen achter de indrukwekkende locomotief in vervoer(ing) hebben

laten brengen.
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Maastricht krijgt alvast een voorproefje van de Groene Loper, een groen, creatief verkeerslint voor fietsers en voetgangers, van Vaeshartelt tot Céramique.
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TONEELACADEMIE IN DE PRIJZEN Trots toont de Maastrichtse

Toneelacademie boven haar toegangsdeur de twee sterren die haar zijn

toegekend. De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

beloont de kunstopleiding, als enige in Nederland en Vlaanderen, met

deze onderscheidingen vanwege de excellente kwaliteit. Deze geldt op

de eerste plaats voor het studieprogramma. Dat stelt de academie elk

jaar in staat topartiesten en vaklui af te leveren voor het Nederlandse en

Vlaamse culturele gebeuren. Met de tweede ster beloont de NVAO een

bijzonder kenmerk van deze kunstopleiding: de Toneelacademie vervult

een voortrekkersrol in het onderzoek naar en het gebruik van moderne

media in de podiumkunsten. Steeds meer vloeien acteren, musiceren

of regisseren in elkaar over. Dat de academie meegaat met de tijd,

blijkt ook uit de samenwerking met de andere kunstopleidingen van

Hogeschool Zuyd en de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijweten-

schappen van de Universiteit Maastricht binnen het Quartier des Arts

Project.

TALENT STUDEERT ‘GRATIS’ AAN UM In het Theater aan het Vrijthof

vindt de feestelijke uitreiking plaats van de Top-3% Award 2008/2009.

Met deze prijs stimuleert de Universiteit Maastricht studietalenten.

Het aantrekken en stimuleren van begaafde studenten is een speerpunt

in het strategisch programma vanaf 2007, waarmee de universiteit extra

investeert in talentontwikkeling en onderwijskwaliteit. De top-3%

regeling houdt in dat de beste studenten hun betaalde collegegeld voor

dat studiejaar terugkrijgen. Ze zijn daarvoor onder meer verplicht

hun studie aan de Maastrichtse universiteit voort te zetten. Bij hun

afstuderen ontvangen ze als prijs het collegegeld terug. Dit jaar vallen

tweehonderdzestig studenten in de prijzen, waaronder vijftig die ook

al vorig jaar bij de eerste uitreiking tot de toppers behoorden.

De Landelijke Studentenvakbond staat niet positief tegenover deze

geldelijke beloning. Andere universiteiten belonen hun beste studenten

met extra lesprogramma’s en speciale colleges.

Tijdens de wereldwijde Amnesty International Dag is er een solidariteitsmaaltijd voor de deelnemers van de traditionele fakkeloptocht.



‘D’N GROETSTEN EZEL VAAN MESTREECH’ 2009 Bij het beeld

van de Mestreechter Geis reikt Zaate Hermenie Um Te Jenke op de

12de van de 12de om precies 12 minuten voor middernacht, deze nog

betrekkelijk nieuwe titel uit aan het koppel Tielemans en Jacobs. Winter-

land-voorzitter Ger Tielemans en wethouder Jean Jacobs krijgen de prijs

voor hun onderlinge strijd rondom Winterland en omdat ze van het

evenement ‘e Winterdrama’ weten te maken. Andere genomineerden

voor de prijs waren Leks Verzijlbergh, vanwege het fiasco van de

Campus Maastricht, Jan Hoen vanwege zijn ten onrechte verkregen

subsidie rondom de Zesdaagse Maastricht en burgemeester Gerd Leers

voor zijn aandeel in de Bulgaarse villa-affaire. De kolderieke prijs bestaat

uit een oorkonde en een beker chocolademunten om de financiële pijn

te verzachten. De betrokkenen waren overigens niet bij de prijsuitreiking

aanwezig.

KUNSTENAAR EN OUD-DIRECTEUR SCHEFFERS OVERLEDEN

Op de zeer gezegende leeftijd van 103 jaar is de kunstenaar en

oud-directeur van de Middelbare Kunstnijverheidsschool Jef Scheffers

overleden. In 1929 begon de heer Scheffers als leraar Tekenen aan

de avondopleiding van de Middelbare Kunstnijverheidsschool in

Maastricht. In hetzelfde jaar debuteerde de jonge kunstenaar in het

Stedelijk Museum Maastricht op de groepstentoonstelling ‘7 Limburg-

sche Jongeren’. In 1931 dingt hij mee naar de Prix de Rome in de

categorie Vrije Schilderkunst en wint de zilveren medaille. Na een korte

periode als waarnemend directeur wordt Jef Scheffers op 29-jarige

leeftijd in 1935 directeur van deze school, die hij tot zijn pensionering in

1972 uitbouwt tot de huidige Academie voor Beeldende Kunsten

Maastricht. In 2006, als Jef Scheffers eeuweling wordt, eert het Museum

Spaans Gouvernement deze schilder met een expositie van zijn eigen

werk met vooral stillevens en portretten. Tijdens zijn lange directeur-

schap heeft hij vele jonge kunstenaars tijdens hun opleiding geïnspireerd

en begeleid.
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Onder het toeziend oog van reus Gigantius verkoopt het reuzengilde op de kerstfair in Wolder, kerstbomen voor het goede doel: de Historische
Reuzenstoet in 2010.
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Het beroemde Poolse knapenkoor van de Jerzy Kurczewski Koorschool uit Poznan zingt in de Sint-Theresiakerk.

TRICHTER VOOR CAPPELLA SANCTI SERVATII In de Basiliek van

Sint-Servaas reikt burgemeester Gerd Leers de stedelijke onderscheiding

De Trichter uit aan de Cappella. Dit vindt plaats tijdens het laatste

deel van de plechtige hoogmis op eerste kerstdag. Het kerkkoor onder

leiding van Peter Serpenti ontvangt deze onderscheiding vanwege de

grote verdienste voor de stad Maastricht, waar het koor vooral veel

bekendheid geniet door de indrukwekkende uitvoeringen tijdens de mis

in de kerstnacht. Een speciale aanleiding voor de toekenning van

De Trichter, een ontwerp van beeldhouwster Désirée Tonnaer, is het

tweehonderdjarig bestaan dat het koor dit jaar viert.

HERODESSPEL TERUG NAAR DE OORSPRONG In de Onze-Lieve-

Vrouwebasiliek voeren acteurs onder regie van Frans Meewis in

het weekend voor Kerstmis het oud-middeleeuwse wagenspel over

Herodes op. Oorspronkelijk werd dit spel in de twaalfde eeuw in de

kerk gespeeld, voordat het bijbelverhaal buiten op een wagen aan-

schouwelijk werd voorgesteld. Het spel verhaalt van de drie koningen

die bij koning Herodes informeren naar de geboorte van de Koning der

Joden. De drie trekken daarna verder naar Betlehem. De tekst en

de gregoriaanse melodieën zijn in een handschrift uit Munsterbilzen

overgeleverd. Bij deze sfeervolle heropvoering leest pastoor Fons Kurris

de tekst in het Nederlands.



In de stationsrestauratie trakteren de Nederlandse Spoorwegen senioren op een kerstdiner.

AANMOEDIGING VOOR MAASTRICHTSE HOOGLERAAR De jonge

prof. dr. Thomas Dohmen (1972) ontvangt de Pierson medaille 2009.

De heer Dohmen is hoogleraar aan de Faculteit Economische

Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht.

Daarnaast is hij directeur van het Researchcentrum voor Onderwijs en

Arbeidsmarkt. De jury van de Pierson Stichting kent de medaille met een

geldbedrag van de Stichting Fonds voor de Effectenhandel tweejaarlijks

toe aan veelbelovende onderzoekers van economische faculteiten.

Zij roemt professor Dohmen om zijn ‘productieve en excellente

onderzoek’. In zijn empirisch onderzoek combineert hij experimentele

methoden en econometrische technieken. In de toonaangevende

internationale vakliteratuur is recent een groot aantal wetenschappelijke

publicaties van deze Maastrichtse onderzoeker verschenen.

TOPJAAR VOOR CULTUURHUIZEN Het Bonnefantenmuseum mag

terugzien op een succesvol jaar. Mede dankzij het aansprekende

jubileumprogramma vanwege het 125-jarig bestaan wisten 109.000

bezoekers de weg naar het museum te vinden. 2009 begon al goed met

M2LIVE. Maar ook Palazzo, Jacob Jordaens, Exile on Main St. en Live

Forever: Elizabeth Peyton waren toppers in het gevarieerde aanbod van

exposities. Voor Lumière Cinema is het de eerste keer dat de grens van

100.000 bezoekers in één jaar wordt gepasseerd. Het filmhuis zat al

enkele jaren tegen dit aantal aan. Door de samenwerking met Studium

Generale behoren steeds meer studenten, ook buitenlandse, tot de vaste

klanten. Dit jaar haakte Lumière in op het thema ‘Nostalgisch Taofele’

van ’t Preuvenemint met een amuseprogramma van culinaire films.

Succesfilm van 2009 was Oscarwinnaar Slumdog Millionaire die

gedurende vele weken meer dan negenduizend bezoekers wist te

boeien. Andere topfilms waren De Helaasheid Der Dingen en Das

Weisse Band. Een grotere toeloop kan Lumière in de Bogaardenstraat

niet verwerken. Een verhuizing naar het beoogde cultuurhuis,

de Timmerfabriek aan de Boschstraat, zal dan ook serieus worden

overwogen.66 • jaarboek maast r i cht



CONFRONTATIES TUSSEN MIDDELBARE SCHOLIEREN Een

Maastrichtse wijkagent luidt de noodklok over een fenomeen dat

blijkbaar weer opduikt: ‘stuudje kloppen’. Hierbij wordt een ogenschijn-

lijk zwakke leerling op weg naar school of huis belaagd door leerlingen

van andere scholen die hem op allerlei manieren pesten en zelfs

mishandelen. Het is doorgaans een treffen tussen een ‘stoere’ groep en

een weerloze enkeling, die uit angst voor represailles geen aangifte durft

te doen. Ook via internet komen veelvuldig pesterijen en bedreigingen

tussen leerlingen voor. Scholen, gemeente en politie werken samen om

dit fenomeen de wereld uit te helpen, maar de wijkagent doet ook een

beroep op ouders om mede alert te zijn.

DOORTJE MESKER OVERLEDEN De voorzitter van de Vereniging

Literaire Activiteiten Maastricht (VLAM) is op 69-jarige leeftijd over-

leden. Vanaf de oprichting in 1990 is zij als voorzitter de stimulerende

kracht achter deze vereniging geweest, die meteen bij het ontstaan het

eerste Maastrichts Alternatief Boekenweekgeschenk presenteerde.

Doortje Mesker was al die jaren de organisator achter de maandelijkse

literaire lunchpauzeprogramma’s en de literaire wandelingen door

Maastricht. Zij was tevens betrokken bij vele periodieke uitgaven van

VLAM. Daarnaast was zij logopediste en oud-docente Stem en Spraak

aan de Toneelacademie Maastricht.

FORSE UITBREIDING ZIEKENHUIS VAN START Nadat we dit jaar al

een verlengde voetgangersbrug in gebruik mochten nemen, begint

het azM dezer dagen officieel met de bouw van twee torens aan de

P. Debyelaan. Ten noorden en ten zuiden van de hoofdingang zullen

twee gebouwen van elk zeven etages verrijzen. Hiermee worden ze één

verdieping hoger dan het bestaande hoofdgebouw. Ze betekenen een

uitbreiding van 21.000 vierkante meter vloeroppervlakte. De realisatie

zal intern enkele verhuizingen tot gevolg hebben. Dit vloeit voort uit het

beleid de verschillende zorgcentra meer herkenbaar te maken en de

zorgprocessen efficiënter in te richten. Een van de torens zal beschikbaar

komen voor Oogheelkunde, terwijl de andere de raad van bestuur en

ondersteunende diensten zoals personeelszaken en financiën gaat

huisvesten. Op het dak van de zuidelijke toren komt de nieuwe

landingsplaats voor de heli’s.
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Academisch ziekenhuis start nieuwbouw; de eerste paal de grond in
voor de bouw van twee torens aan de noord- en zuidkant van de
hoofdingang.



Kunstzinnige richtingaanwijzers in de vorm van boodschappentassen,
ontworpen door studenten van de Academie Beeldende Kunsten
Maastricht.
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De laatste koopzondag voor de kerstdagen bracht maar weinig mensen op de been vanwege hevige sneeuwval.



SNEEUW ALS SPELBREKER Hevige sneeuwval op de zondagochtend

stuurt menig weekendplan in de war. Binnen een paar uur ligt er een

pak dat veel overlast veroorzaakt. Op de laatste zaterdag voor Kerstmis

is het enorm druk in de stad, maar een dag later heeft bijna iedereen

huisarrest: shoppen is vandaag niet fun. Wegen zijn onbegaanbaar;

de stadsbussen stoppen ermee als het winkelende publiek de stad uit is.

Ook per trein is de stad moeilijk bereikbaar. Door de aanhoudende

stuifsneeuw heeft sneeuwschuiven weinig effect. De gemeentelijke

diensten moeten prioriteiten stellen met het beschikbare materieel.

Allerlei evenementen worden afgelast omdat het te gevaarlijk is voor de

bezoekers om de straat op te gaan; andere activiteiten trekken een zeer

beperkt aantal mensen dat de overlast trotseert. Er worden enkele

tientallen ongelukken en aanrijdingen gemeld, maar de schade blijft

beperkt tot botbreuken, blikschade en gesprongen waterleidingen.

Een stoet met draaiorgeltjes onderweg naar de binnenstad om de kerstsfeer te verhogen.
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Sjinkerij de Bóbbel krijgt haar eigen kroniek naar aanleiding van het
behalen van de zesde plek in de Café top 100.
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MVV-KAART IN GEMEENTEPAKKET In de gemeente Maastricht

wonen meer dan zesduizend mensen met een inkomen beneden 110

procent van de bijstandsnorm. Zij kunnen bij de gemeente een aanvraag

indienen voor een tegemoetkoming in de kosten voor sociaal-culturele

activiteiten. Deze bedraagt maximaal 100 euro per jaar en 50 euro

voor elk gezinslid. Aan dit pakket van onder meer contributies en

abonnementen is nu een seizoenskaart voor de thuiswedstrijden van

MVV toegevoegd. MVV geeft nog eens 25 procent korting op deze

kaart. De Maastrichtse club weet zich vanaf nu dus gesteund door een

nog grotere aanhang op de noordtribune. Met boeiend spel en

sprekende resultaten zal MVV deze mensen aan zich moeten binden.

ONDANKS VERGRIJZING MEER INWONERS Al enkele jaren voor-

spellen deskundigen een terugloop van het aantal inwoners in

Zuid-Limburg. Evenals vorig jaar weet Maastricht hierop een uitzonde-

ring te vormen. Op 1 januari wonen er in de stad 118.522 mensen.

Dat zijn er 238 meer dan een jaar geleden. Er is wel sprake van een

sterfteoverschot van 379 mensen, maar dat wordt ruimschoots

gecompenseerd door een vestigingsoverschot van 617 inwoners.

Nader onderzoek moet duidelijk maken of dit een gevolg is van de groei

van het aantal studenten aan de Universiteit Maastricht.

ROYALE SUBSIDIE VOOR DR. SCHRAUWEN Het Diabetes Fonds

kent een subsidie van 1 miljoen euro toe aan dr. Patrick Schrauwen van

de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit

Maastricht. Het geld is bestemd voor zijn onderzoek naar de invloed

van lichaamsbeweging op het verloop van ouderdomssuikerziekte,

de bloeddruk en het cholesterolgehalte. Ook zal uit zijn werk blijken of

beweging de werking van de lever beïnvloedt, de vervetting ervan

vermindert en daarmee de kans op diabetes reduceert. Dit onderzoek

voert dr. Patrick Schrauwen uit in samenwerking met specialisten van

de universiteiten van Wageningen en Utrecht. Na beoordeling op

wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en toepasbaarheid is dit de enige

subsidieaanvraag die het Diabetes Fonds honoreert.

TEMPELEERS ONTMASKEREN NIEUWE ‘HOEGLÖSTEGHEID’

Precies op tijd wijkt het pak sneeuw voor even uit de Maastrichtse

straten om de nieuwe Stadsprins in een traditionele ‘cortège’ van het

station naar de Markt te kunnen loodsen. Als de ‘Groete Onbekinde’

voor het stadhuis zijn vermomming van kabouterkoning Goedhart mag

afleggen, blijkt dat het prins Guy I is die de feestvierders zal voorgaan

tijdens de ‘vastelaovend’. Buiten zijn regeerperiode heeft Guy van der

Heijden een bureau voor bedrijfsadministratie en fiscaal en juridisch

advies. Carnaval zit in het bloed van het prinselijke gezin met drie

kinderen; onze nieuwe prins speelt trompet bij Chaupiques. Als een

van zijn eerste activiteiten opent prins Guy samen met wethouder

Luc Winants de publiekscampagne ‘Ook in 2010 ne propele carnaval’

met als doel de geluidsoverlast via boxen aan gevels en in de optocht

terug te dringen. De stadsprins was zelf een van de indieners van dit

burgerinitiatief dat door de gemeente en de Tempeleers van harte wordt

ondersteund.
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Acrobatiekclub Acropolis aan het werk in gymzaal La Bellettsa in het
Heugemerveld.



MEVRI SLUIT: GROTE STAAT WEER MINDER MAASTRICHTS Lang

wist deze Maastrichtse zaak zich nog te handhaven tussen de steeds

verder opdringende ketens die niet alleen in onze stad, maar overal het

beeld van de winkelstraten in steden bepalen. Na enkele verhuizingen

sinds 1937 werd deze vulpenspeciaalzaak uiteindelijk een vertrouwd

gezicht in de Grote Staat. Hier weten decennia lang tallozen van heinde

en verre het vakmanschap en de service op het gebied van schrijf- en

lederwaren te waarderen. Maastrichts Eerste Vulpen Reparatie Inrichting

(MEVRI) sluit de deuren omdat er geen opvolger te vinden is die de zaak

van de gebroeders Schiffelers overneemt. Zo verdwijnt een bloeiende

zaak uit ons winkelcentrum, een leverancier van topmerken in zijn

branche.

FRANSE ONDERSCHEIDING VOOR EVELINE VAN TINTEREN-AMERICA

Bij decreet van de Franse president Nicolas Sarkozy is de Maastrichtse

Eveline van Tinteren-America geridderd tot Chevalier de l‘Ordre

National du Mérite, de Franse Nationale Orde van Verdienste. Zij is

‘présidente’ van de Alliances Françaises des Pays-Bas, de federatie van

de 34 Nederlandse vestigingen. Eveline van Tinteren-America dankt

haar onderscheiding volgens de toelichting aan ‘De energieke en

toegewijde manier waarop zij zich belangeloos heeft ingezet voor de

verspreiding van de Franse taal en cultuur in Nederland.’ Als landelijke

voorzitter heeft zij tot ver in het buitenland contacten met ambassades,

consulaten en culturele organisaties, waardoor zij vanuit de Alliance

Française tallozen kennis laat maken met het Franse leven in al zijn

facetten.
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Met behulp van een 3D-laserscanner worden in het Natuurhistorisch Museum minutieus alle maten van Mosasaurus Bèr vastgelegd.



AZM SELECTEERDE PATIËNTEN OP POSTCODE Het azM heeft een

storm van kritiek over zich afgeroepen vanwege de manier waarop het

de laatste tijd patiënten met immunologische ziekten heeft geweigerd.

Oplopende tekorten dwingen de raad van bestuur tot bezuinigings-

maatregelen. Dat daardoor mensen van buiten de directe omgeving

worden uitgesloten van de zeldzame en kostbare behandeling op

klinische immunologie roept vragen van onrust en onduidelijkheid

op bij minister Klink van Volksgezondheid, de Inspectie voor de

Gezondheidszorg, andere ziekenhuizen en vooral de patiënten.

Het azM geeft toe onzorgvuldig te zijn geweest in de doorverwijzing

van geweigerde patiënten. De omstreden selectie op postcode is van de

baan, maar er zullen in de nabije toekomst vergaande bezuinigingen

volgen die leiden tot een inkrimping van het zorgaanbod. Oorzaak van

de tekorten zijn de hoge ICT-investeringen, personeelskosten en opge-

legde bezuinigingen van het Rijk. Het azM is niet het enige ziekenhuis

dat met tekorten kampt. Meerdere ziekenhuizen zitten in zwaar weer.

BURGEMEESTER GERD LEERS STAPT OP Het zal niet vaak zijn

voorgekomen dat een burgemeester die het vertrouwen van de

raadsmeerderheid kwijtraakt, na een staande ovatie en alom woorden

van waardering voor het laatst de raadszaal verlaat. Daar gaat een

turbulente periode in de Maastrichtse politiek aan vooraf. In oktober

2009 werd bekend dat de heer en mevrouw Leers in 2006 een

vakantieverblijf in aanbouw in Bulgarije kochten van een bedrijf

waarvan een Maastrichtse topambtenaar medeaandeelhouder is. Als er

twijfels ontstaan over de vraag of hier sprake is van vermenging van

privé en zakelijke belangen, laat de gemeente Maastricht op verzoek

van de heer Leers zelf de feitelijke gang van zaken onderzoeken door

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). De conclusie van het

bureau is dat burgemeester Leers bij deze transactie en in zijn Bulgaarse

contacten ‘onhandig’ en ‘onverstandig’ heeft geopereerd en dat het

tevens moeilijk was de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Onbewust schendt Gerd Leers hiermee de strenge gedragscode,

maar hij heeft zijn positie niet misbruikt voor privédoeleinden, aldus het

rapport. De gemeenteraad debatteert urenlang met de burgemeester

over de bevindingen van BING. Coalitiepartijen Partij van de Arbeid en74 • jaarboek maast r i cht

Ook onze beer in het Aldenhofpark heeft duidelijk moeite met de lange koude winter vol sneeuw en ijs.
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GroenLinks en oppositiepartij SP verklaren in een motie dat gezag en

imago van Maastricht en de burgemeester zijn beschadigd en dat er

nu in de stad een onwerkbare situatie is ontstaan. Burgemeester Leers

beseft dat hij de oorzaak is van de tweespalt in de raad. Hij laat het niet

tot een stemming over de motie komen vanwege de grote verdeeldheid

om zijn persoon. Leers besluit zelf af te treden en roept de raadsleden

op de rijen te sluiten in het belang van Maastricht, de stad waarvoor

hij zich de afgelopen acht jaar met hart en ziel heeft ingezet. Dit plotse-

linge vertrek roept talloze reacties en steunbetuigingen op onder de

Maastrichtse bevolking.

NIEUWE WIELERZESDAAGSE OP KOMST Na de mislukte editie van

2006, die uitdraaide op een financieel debacle, wil oud-wielrenner Fred

Rompelberg met een nieuwe Maastrichtse wielerzesdaagse oude glorie-

tijden doen herleven. Hij heeft hiervoor de Stichting Wielerzesdaagse

Maastricht opgericht. Met een gerestyled concept vindt de stichting

meteen positief gehoor bij de gemeente en ook het Maastrichts

Expositie & Congres Centrum, waar het baanevenement gaat plaats-

vinden, reageert enthousiast. De stichting heeft de bestaande verplich-

tingen van de oude Stichting Euro Zesdaagse aan de gemeente over-

genomen. Dit zal een pak van het hart zijn voor Jan Hoen, voorzitter van

de Stichting Euro Zesdaagse Maastricht. Hij kreeg in 2006 in totaal

45.000 euro subsidie van de gemeente voor het organiseren van drie

zesdaagsen. De eerste editie van 2006 sloot echter met tonnen

schuld, waarna de andere twee edities nooit hebben plaatsgevonden.

De gemeente eiste daarom 30.000 euro terug. De gemeente krijgt nu

van de nieuwe stichting in de komende drie jaren gratis een VIP-box ter

beschikking, waar zij haar relaties kan ontvangen. In ruil daarvoor ziet zij

af van haar eis tot terugbetaling. Nu maar hopen dat het spektakel

genoeg sponsors en bezoekers trekt, anders staat de gemeente alsnog

met lege handen.

Het laatste indrukwekkende pleidooi van burgemeester Gerd Leers.



JAN MANS WAARNEMEND BURGEMEESTER Nog geen 24 uur na het

vertrek van Gerd Leers benoemt gouverneur Léon Frissen, na overleg

met de fractievoorzitters, een waarnemend burgemeester in de persoon

van Jan Mans. De 69-jarige heer Mans (Partij van de Arbeid) is oud-

burgervader van onder meer Enschede. Van 1974 tot 1982 was deze

Limburger al gemeentesecretaris in Maastricht. Zijn taak zal het zijn de

gelederen in de gemeenteraad opnieuw te sluiten in een stad waarvan

de bevolking teleurgesteld en aangeslagen is na het debat over de zeer

gewaardeerde bestuurder Gerd Leers. Tijdens de waarnemingsperiode

zijn er nieuwe verkiezingen. De nieuwe gemeenteraadsleden worden

betrokken bij de sollicitatieprocedure van een nieuw te benoemen

burgemeester.

GROOTS BOKSPROGRAMMA IN DE GEUSSELT Het is de organise-

rende SCM-Boxing Maastricht gelukt het sterkste contingent boksers

sinds bijna veertig jaar in de ring van sporthal Geusselt te brengen.

De publieke belangstelling is traditioneel groot: duizend boksliefhebbers

zien hoe in zestien partijen wordt gestreden om de Open Zuid-Neder-

landse Bokskampioenschappen. Naast een groot aantal lokale boksers,

onder wie Kevin Paulussen als winnaar in de elite C-klasse, nemen ook

Belgische en Duitse boksers deel aan deze finales. Mede door de

aanwezigheid van enkele meervoudige Nederlandse kampioenen is het

niveau hoog. Rondom de finales zijn er demonstraties en amusements-

programma’s met onder meer paaldansen. Maar het sportieve hoogte-

punt van deze sporthappening is de profpartij over acht rondes in

het supermiddengewicht, waarin de Limburger Gevork Khatchikian op

punten zijn tiende profpartij op rij wint van de Belgische kampioen

Selajdin Koxha.
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Jan Mans is benoemd als waarnemend burgemeester van Maastricht.



WVV’28 GAAT SAMENWONEN Rondom stadion De Geusselt moeten

het zwembad en een kwaliteitssportpark gerealiseerd worden. In dit

gebied heeft voetbalclub WVV’28 al sinds 1964 eigen sportvelden en

een clubgebouw. Door de herinrichting moet de club gaan ‘inwonen’ bij

RKSV Rapid die over een modernere accommodatie beschikt. Omdat

een verhuizing al jaren was aangekondigd, was er bij WVV’28 geen

onderhoud meer gepleegd, maar de leden nemen toch met pijn in

het hart afscheid van het vertrouwde home. Met wat passen en meten

en een uitbreiding zal de club zich bij de buurman thuis moeten gaan

voelen.

ARMEENS VLUCHTELINGENGEZIN VAN BED GELICHT Een emotio-

neel protest klinkt van de publieke tribune in de gemeenteraadszaal

tijdens een debat over de inval en het afvoeren van de familie Andakjan.

Het Armeense vluchtelingengezin met twee jonge kinderen wordt op

een ochtend in januari voor dag en dauw door de vreemdelingenpolitie

uit bed gehaald. Op sloffen en in pyjama worden ze naar een politiecel

in Heerlen overgebracht en vervolgens naar het uitzendcentrum in

Rotterdam om vandaar te worden uitgezet naar Armenië. Het gezin

verblijft al tien jaar in Nederland, waarvan 3,5 jaar in de noodopvang in

Maastricht. De grootouders, die wel een verblijfsvergunning kregen en

buurt- en schoolgenootjes van de twee in Nederland geboren kinderen,

vinden de manier waarop het gezin van bed is gelicht onacceptabel en

traumatiserend. Zij laten tijdens hun protest weten dat je een gezin met

kinderen die hier geboren zijn niet kunt terugsturen naar een voor de

kinderen onbekend land zonder uitzicht op onderdak en inkomen.

Wethouder Costongs heeft een protestbrief geschreven aan de minister

van Justitie, Hirsch Balin, waarin hij verzoekt het gezin niet uit te

zetten. Het gebeuren heeft inmiddels geleid tot Kamervragen aan

staatssecretaris Albayrak. De manier waarop de familie is opgepakt

stuit bij sommige Tweede Kamerleden op onbegrip. Zij willen dat er

gewacht wordt met uitzetting van het gezin totdat er antwoorden

zijn gegeven op de Kamervragen. De politie laat weten dat het gezin

eerdere oproepen om zich vrijwillig te melden, negeerde.

Stadsprins 2010: Guy I, in het dagelijks leven bekend als Guy van der Heijden.
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HOE NU VERDER MET DE CAMPUS? Servatius woningcorporatie

heeft in november de plannen voor de Campus Maastricht definitief

afgeblazen. Maar daarmee eindigt dit verhaal niet. De universiteit en de

gemeente willen een Life&Science Campus realiseren en hebben het oog

laten vallen op het terrein waar eerder de campus van Servatius zou

worden gebouwd. De universiteit heeft de grond echter in erfpacht

gegeven aan Servatius. Die, op haar beurt, heeft al vele miljoenen geïn-

vesteerd in plannen en heipalen en wil daarom haar geld zoveel mogelijk

terugkrijgen. Servatius heeft bovendien nog te maken met financiële

claims van aannemers die al werk was gegund voor de bouw. Dus wil

Servatius betrokken worden bij de realisatie van de Life&Science Campus.

De universiteit wil echter hoe dan ook niet opdraaien voor de kosten van

het mislukte avontuur van Servatius. Ondertussen ziet oud-directeur

Leks Verzijlbergh kansen om met behulp van externe geldschieters

alsnog de oorspronkelijke Campus Maastricht te realiseren. Servatius wil

echter niet dat Verzijlbergh zich nog bemoeit met de campusplannen.

Kortom, de verschillende betrokkenen houden elkaar in een wurgende

greep. Een commissie van drie wijze mannen moet proberen de knoop

te ontwarren om rechtszaken en nog meer tijdverlies tussen partijen te

voorkomen.

Met veel tamtam nemen ze afscheid van hun leerlingen; de directeuren Jo Voorst en Riet van de Berg van basisschool Anne Frank gaan met pensioen.
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HILTON HOTEL IN VOORMALIG RIJKSKANTOORGEBOUW?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vestiging van een Hilton Hotel in

Maastricht wenselijk en haalbaar lijkt. Dat zeggen burgemeester en

wethouders van Maastricht in een voorstel aan de gemeenteraad.

Het stadsbestuur verwacht met de komst van het topmerk Hilton dat

Maastricht aan aantrekkelijkheid wint op de concurrentiemarkt van

congressen en symposia. Het hotel zou zich vestigen in en bij het

voormalig kantoorgebouw aan de François de Veyestraat, dat achter-

eenvolgens werd gebruikt door de PLEM, verschillende rijksdiensten

en het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. De bedoeling is dat

het bestaande gebouw behouden blijft en dat er een losstaande

slanke toren naast gebouwd wordt, in vijftien lagen, met hotelkamers.

In totaal komen er ongeveer tweehonderd kamers, vergaderruimten,

een wellness-area, bar met restaurant en een tweede restaurant op de

hoogste verdieping. Het is echter nog lang niet zeker dat het hotel er

daadwerkelijk komt. Vooralsnog gaat het om een intentieverklaring die

als basis zal dienen voor een nog op te starten haalbaarheidsonderzoek.

De Samenwerkende Hotels hebben inmiddels laten weten niet blij te zijn

met de komst van het Hilton. Volgens de hoteliers gaat het bijzonder

slecht met de branche en is er zeker geen behoefte aan extra concur-

rentie. Over ongeveer een jaar is bekend of de keten bereid is in

Maastricht een investering van 40 à 45 miljoen euro te doen en of de

stad daarmee mag rekenen op de realisering van een substantieel

aantal arbeidsplaatsen.

jaarboek maast r i cht • 79

Het voormalig kantoorgebouw aan de François de Veyestraat waarin mogelijk een Hilton hotel wordt gevestigd.



Mao en Truus Willems hebben theatercafé De Zeuten Inval verkocht aan Loes Hermans en Math Haaken, alias Lisa en Zjèr Schnepvengers. Zij nemen
het stokje over op de nieuwe locatie van het café: de Maastricht Music Hall (Platte Zaol). Ze worden verrast door een dagvaarding van deurwaarder
Ramona Batta van ‘t Wiecker Tribbenaol waardoor ze in maart voor het tribunaal moeten verschijnen.
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Dat de politie je vriend is laat deze agent zien tijdens het Nationale
Voorleesontbijt.



Genieten tijdens de European Fine Food Fair in het Mecc.
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Met het liedje ‘Sjiek is miech dat’ verovert de Maastrichtse dialectzanger Fabrizio de
nationale hitlijsten.
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MISTER VOORKEURSSTEM Wiel Rousseau (67) stopt ermee.

Nagenoeg 24 jaar zit deze alom bekende ras-PvdA-man in de

Maastrichtse gemeenteraad. Zes periodes achterelkaar werd Wiel met

voorkeursstemmen in de raad gekozen. Voordien had hij als vakbonds-

man de aandacht op zich gevestigd met acties voor de Maastrichtse

brandweermannen. Zijn politieke kleur werd hem toentertijd door de

Heugemse pastoor – overigens een oom van Rousseau - niet in dank

afgenomen. Toch kreeg hij de zegen van zijn heeroom, die hij ervan wist

te overtuigen dat Jezus de eerst socialist was! Daarna mocht hij voor de

‘roeje’ zijn zetel in de raad innemen. In het Heugemerveld, waar hij al

jaren woont, is hij nog steeds actief betrokken bij het buurtwerk.

Bij zijn afscheid als gemeenteraadslid voor de PvdA krijgt Wiel Rousseau een fraai schilderij van het ‘huis’ waar hij zoveel tijd heeft doorgebracht.
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CARNAVALSDINER In de hal van het stadhuis bereidt ‘Hollender’

Hans van Wolde, chef-kok van het prestigieuze sterrenrestaurant

Beluga voor meer dan honderd genodigden een heus carnavalsdiner.

De gasten zijn allemaal relaties van de Maastrichtse Toeleverings

Bedrijven (MTB). Medewerkers van de MTB steken de helpende hand

toe in de garderobe, bij de bereiding en in de bediening. Wat staat er op

de carnavaleske menukaart? ‘Knien’, tête-de-veau, een toetje in de

carnavalskleuren geel-rood-groen en - heel bijzonder - eetbare confetti!

‘VOLKSGEKTE’ ROND LEERS Aan de hype rond het abrupte aftreden

van burgemeester Gerd Leers lijkt geen einde te komen. Enthousiaste

aanhangers van de omwille van een onhandige operatie rond zijn

Bulgaarse vakantiehuis opgestapte burgervader, organiseren een

demonstratieve pro-Leers optocht door de binnenstad. Carin en Jos

Otten, organisatoren van de demonstratie, weten dat ze Leers met dit

gebaar weliswaar niet meer op zijn zetel terug kunnen krijgen, maar ze

willen hem een hart onder de riem steken. Driehonderd Leers-fans

lopen met spandoeken en teksten mee in de stoet. “Schuld aan Leers

afgang zijn PvdA, GroenLinks, SP, VVD en CVP”, wordt er geroepen.

De ‘onschuldigen’ SBM, LPM, SPM en CDA pogen met de komende

gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet politieke munt te slaan uit

het gekrakeel rond Leers afscheid. Tenenkrommend is het aanhankelijk-

heidsbetoon van raadslid Kitty Nuyts die ‘live zingend’ als hommage aan

Leers het Maastrichtse Volkslied aanheft.

CENTRUMMANAGER Op 1 maart gaat Paul ten Haaf van start als

centrummanager. Wat doet een centrummanager? Allerlei belangen

die spelen in een populair stadscentrum als dat van Maastricht, met

elkaar in balans brengen en coördineren. Wonen, veiligheid, belangen-

behartiging van de zogenoemde aanloopstraten tot het centrum,

druktemanagement en vooral het nijpende parkeerprobleem zullen

Ten Haafs constante aandacht hebben. Dit parkeervraagstuk combine-

ren met het opwaarderen van de centrumstraten, ziet hij als een van zijn

belangrijkste toekomstige taken.

Vanwege de gladde wegen mogen er in de carnavalsoptocht geen wagens rijden. Maar de echte carnavallist laat de ‘Bonte Störrem’ niet aan zich
voorbijgaan.
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PIANOZAAK VERTREKT VAN HET VRIJTHOF Leyser & Hermans, de

welbekende pianohandel aan het Vrijthof op de hoek van de

Platielstraat verhuist naar de Papenstraat. De trouwe verkoper,

pianostemmer en reparateur Jacques Hul wordt binnen afzienbare tijd

65 jaar en gaat het dan kalmer aan doen. Reden voor Pie Leyser om het

huurcontract van het pand niet nog eens voor vijf jaar te verlengen.

Jammer, want de chique piano’s en vleugels in de etalage verleenden

aan deze, door horecabedrijven geheel in beslag genomen oostzijde van

het plein, toch een bijzonder cachet. Het kan bijna niet missen: het

monumentale hoekpand krijgt een horecabestemming.

WIJK CÉRAMIQUE WEINIG BRUISEND Twee decennia geleden werd

een begin gemaakt met de realisering van het stedenbouwkundige plan

van architect Jo Coenen voor de bouw van de prestigieuze wijk

Céramique op het voormalig fabrieksterrein van de aardewerkfabriek

Société Céramique. Nu 21 jaar later is de wijk, na oplevering van het

laatste bouwwerk Maison Céramique, gereed. Coenen heeft echter

zo zijn twijfels over het in die tijd gegroeide karakter van de wijk vol

internationale architectonische hoogstandjes. Céramique bruist niet

en dat was toevallig wel de bedoeling van de architect. Er zijn te

weinig echt levendige elementen behorend bij een bruisende stadswijk

en er wonen te veel senioren. Huub Smeets, vanaf 1988 directeur

Stadsontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Maastricht en sinds

2000 directeur van de Vesteda-Groep, is het daarmee niet eens want,

aldus Smeets, circa vijftig procent van de bewoners schijnt jonger dan

veertig jaar te zijn!

In de aanloop naar de raadsverkiezingen proberen de partijen bij het stadhuis stemmen te winnen.
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DUIZENDSTE VELDEKE-LID Deze maand verwelkomt Veldeke Krink

Mestreech haar duizendste lid. Niet slecht voor een dialectvereniging,

die twee jaar geleden nog min of meer als zieltogend werd beschouwd.

Trots constateert voorzitter Els Ottenheym dat het Maastrichtssprekend

gedeelte van de bevolking zich steeds meer bewust wordt van haar

eigen identiteit. Bovendien maakt Veldeke zeker ook een ledengroei

door omdat de vereniging gebruik maakt van moderne toepassingen

zoals de Digi-dictionaire van het Mestreechs en het online woordenboek

www.veldekemestreech.nl

RESTAURATIE SINT-LAMBERTUSKERK IN VOLLE GANG De Sint-

Lambertuskerk wordt momenteel gerestaureerd door het aannemers-

bedrijf Laudy, in opdracht van woningcorporatie Servatius. De buiten-

muren van de kerk worden aan twee zijden versterkt met een nieuwe

betonfundering. Daarnaast wordt de bodem rond de kerk geïnjecteerd

met een betonpap die alle holtes in de ondergrond moet opvullen. Ook

de binnenruimte van de kerk wordt gerestaureerd. Onder de koepel is

een reusachtige stalen hulpconstructie geplaatst ter beveiliging van de

werknemers.

‘SJIEK IS MIECH DAT’ Kevin Cramer, artiestennaam Fabrizio, scoort

een Maastrichtse carnavalshit met het nummer ‘Sjiek is miech dat’ op de

melodie van een oude Italiaanse hit van Al Bano en Romina Power uit

1982. De Maastrichtse zanger adapteerde de Italiaanse tekst tot een

lekkerbekkende sappige Maastrichtse kolderieke, maar compleet

nietszeggende tekst. Het lied wordt in een radioprogramma van

diskjockey Giel Beelen gekozen tot dé carnavalskraker 2010. Daarmee

evenaart Fabrizio met zijn nummer het succes van ’Sjeng aon de geng’

uit 1995.
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De horeca in de stad legt de schuld van het rookverbod ook bij het
Maastrichtse CDA.



GEEN HILTON HIER De Maastrichtse hoteliers tekenen protest aan

tegen een vestiging van de Hilton hotelketen aan de Franciscus

Romanusweg en tegen de hotelbestemming voor de voormalige

bioscoop Palace aan de Wycker Brugstraat. Ten eerste is er overcapa-

citeit in de stedelijke hotelbranche en ten tweede loopt de bezettings-

graad hard achteruit. De gemeente wil een uitzondering maken voor de

Hilton-vestiging omdat de komst van een hotel van deze prestigieuze

keten zou betekenen dat Maastricht zijn eerste vijfsterrenhotel binnen

de stadsgrenzen krijgt. Een hotel van dergelijke topklasse zou een

nieuwe categorie bezoekers van Maastricht opleveren. De Maastrichtse

gemeenteraad stemt met grote meerderheid in met het plan.

WITTE ROOS BIJ HENDRIK VAN VELDEKE Aan de voet van het beeld

van Hendrik van Veldeke op het gelijknamig plein voor de toren van de

Sint-Janskerk ligt een witte roos. Aad Meinderts, directeur van het

Letterkundig Museum in Den Haag, heeft de witte bloem ter plekke

gelegd. Passanten van het beeld lezen fragmenten uit het werk van

Nederlands oudste bij naam bekende dichter. De witte rozen worden als

eerbetoon gelegd bij honderd gedenkmonumenten voor Nederlandse

en Vlaamse schrijvers in het kader van de door het Letterkundig

Museum georganiseerde tentoonstelling ‘Het Pantheon. 100 schrijvers -

1000 jaar literatuur’.

MASTREECHTER STAAR REPETEERT VOOR HET LAATST IN DE

AWWE STIENE Nu de Awwe Stiene een ‘speellounge’ wordt voor

kinderen tot twaalf jaar, genaamd Fun-Ville, moet de Mastreechter

Staar uit haar repetitieruimte vertrekken naar de Maastricht Music Hall.

Het is met ‘pijn in het hart’ dat de zangers de voormalige Augustijnen-

kerk aan de Kesselskade verlaten. Het bestuur van het koor hoopt spoe-

dig een definitieve ruimte te vinden voor het populaire mannenkoor dat

zo’n honderdveertig leden telt; men lonkt naar de Sint-Lambertuskerk of

de Timmerfabriek.
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Prins Guy I danst bij de sleuteloverdracht de polonaise met minister Ronald Plasterk en waarnemend burgemeester Jan Mans.
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WIFI WEG De Universiteit Maastricht (UM) ziet af van de aanleg van

draadloos internet in de Maastrichtse binnenstad. De proef werd in

2009 aangekondigd. Er is te weinig geld en te weinig menskracht

beschikbaar om het ambitieuze experimentele plan te realiseren. Nu de

initiatiefnemer afhaakt, laat ook de gemeente Maastricht verstek gaan.

Het was de bedoeling dat de UM zou zorgen voor de draadloze netver-

binding in haar gebouwen aan de Tongersestraat en in het Jekerkwartier

en de gemeente voor de omgeving van de oude binnenstad. Het door

de gemeente misschien wat al te enthousiast gepresenteerde plan

verdwijnt in een stoffige bureaula.

JULIUS CAESAR Weer een coryfee in de rijke traditie van de

Maastrichtse ‘kemikke opera’: Julius Caesar. Deze kleurrijke dialectvoor-

stelling is in de Awwe Stiene in première gegaan en het moet gezegd:

een zeer succesvolle première. Voor deze nieuwe productie - met de

fraaie ondertitel ‘Anachronistisch showdrama’! - tekende opnieuw het

succesvolle viertal dat ook de ‘Kaptein van Köpenick’ in 2007 en het

openluchtspel ‘Slevrouwe’ in 2008 op de planken bracht: Frans Meewis

(regie), Dolly Beckers (regie-assistente), Cees van Kooten (muzikale

leiding) en Math Stroes (productie). Het oordeel van het publiek:

‘Mestreechter kompleminte voor dit prachtstuk, voor de pracht-

kostuums, voor het enthousiasme, de ervaring, inzet en de voortzetting

van een mooie Maastrichtse theatertraditie.’ Julius Caesar is een

anoniem stuk uit het begin van de twintigste eeuw dat in 1969 door

Harrie Loontjes tot ‘kemikke opera’ werd bewerkt.

Na vele jaren wordt de ‘kemikke opera’ Julius Caesar weer opgevoerd in d’n Awwe Stiene; met groot succes!



EREMEDAILLE GERD LEERS De gemeenteraad kent aan ex-burge-

meester Gerd Leers de Eremedaille in goud toe bij zijn afscheid van de

Maastrichtse ambtelijke organisaties. Het recht deze hoogste officiële

onderscheiding van de stad toe te kennen is voorbehouden aan de

gemeenteraad. Leers ontvangt de eremedaille ‘voor zijn buitengewone

prestaties voor de reputatie van de stad.’ In de avond staat de oud-

burgervader een groots volksadieu te wachten.

‘NEEM ME MEE’ De Maastrichtse auteur Ad van Iterson (58) schreef

een nieuwe roman getiteld ‘Neem me mee’. Het boek is een ode aan

zijn ouders, maar heel duidelijk ook (voor negentig procent aldus de

schrijver) autobiografisch te noemen. Tevens geeft het een tijdsbeeld

van de jaren zestig van de vorige eeuw in Maastricht. De roman is een

feest der herkenning voor generatiegenoten van de schrijver, vooral

voor hen die hun jeugd doorbrachten in Limmel, een buitenwijk voor

‘nette’ arbeiders. De tekst is een eerbetoon aan de toentertijd nieuwe

wijk in de periferie van de Limburgse hoofdstad. Van Iterson over zijn

geesteskind: ‘Pas op, ik heb geen nostalgisch boek geschreven (…) vol

sentimentele heimwee naar die tijd.’ Het boek is zonder meer een must

voor generatiegenoten van deze schrijver, die weer een pareltje heeft

toegevoegd aan zijn oeuvre.

Nadat inwoners van Maastricht eerder een demonstratie hebben gehouden voor burgemeester Gerd Leers, krijgt hij na zijn aftreden een groot volks-
afscheid op de Markt. Het ‘Mestreechs Volksleed’ zingt hij uit volle borst mee.
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WINTERLAND WEG Het contract met Stichting Winterland om het

welbekende evenement in de wintermaanden op het Vrijthof te

organiseren loopt af. Er zijn problemen geweest en de gemeente heeft

nu besloten een nieuw kerstevenement te entameren: Maastricht

Kerststad. Dit zal een gebeurtenis worden waarin ook andere delen van

de stad betrokken worden: ‘Een evenement voor de eigen Maastrichtse

bevolking, vooral voor de jeugd, maar wel een evenement dat ook

het verblijfstoerisme in de stad in de kersttijd zal stimuleren’, aldus

wethouder Jean Jacobs. De kwaliteit en de ontwikkeling van de stad

nopen tot een winterevenement dat onder regie van de gemeente meer

in balans zal zijn. Er zijn elf edities van Winterland geweest. Winkeliers,

cafébazen, restaurateurs en hoteliers hebben op voorhand al verklaard

weinig vertrouwen te hebben in dit nieuwe gemeentelijke winterproject.

HOOFDDOEK PERIKELEN Sportcentrum Citygym Maastricht weigert

een moslima met hoofddoek om veiligheidsredenen. Dat zou in strijd

zijn met de wet. Betreffende sportster Miriam El Fassih overweegt

een klacht in te dienen wegens discriminatie. Sportschoolhouder John

Schilder bestrijdt de aanklacht wegens discriminatie op grond van

geloof. Elk soort hoofdbedekking is om veiligheidsredenen niet toege-

staan in zijn sportschool. Zeker met een loshangende hoofddoek kun je

zomaar verstrikt raken in de katrol- en kabelsystemen van de apparatuur

bij Citygym. John Schilder laat zijn jurist uitzoeken – als de weigering

inderdaad wettelijk niet is toegestaan - hoe hij het veiligheidsaspect in

zijn sportschool kan waarborgen zonder te discrimineren.

LANGS DE SOCIALE MEETLAT De FNV maakt de resultaten bekend

van een onderzoek naar het armoedebeleid, de aanbesteding van de

thuiszorg en de aanpak van de economische crisis in de gemeente.

Maastricht werd de maat genomen langs deze sociale meetlat en scoort

65 van de 100 punten. Verbetering kan worden aangebracht in de (veel

te) lange wachttijden bij de aanvraag van een bijstandsuitkering en de

eigen bijdragen voor minima.

Met wat hulpmiddelen blijken mensen met een handicap ook heel
goed te kunnen kegelen.
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Er lijkt deze maand maar geen eind te komen aan de sneeuwval en de daarmee samenhangende overlast.

Naast sneeuw richten ook stormen schade aan, hier op
het Tongerseplein.

CARNAVAL ONDERGESNEEUWD Om tien uur in de ochtend van

carnavalszondag 14 februari besluit de stedelijke carnavalsvereniging

De Tempeleers met spijt en pijn in het hart de grote optocht 2010

zonder grootse praalwagens te laten trekken. Er ligt een dik pak sneeuw

en het is vooral erg glad. Fatale glijpartijen en valpartijen zouden niet te

overzien zijn. Carnavalsprins Guy I gaat te voet en trotseert dapper het

winterse weer. Het is overigens de enige carnavalsoptocht in Limburg

die wordt afgelast, althans die het zonder praalwagens moet stellen.

Elders trok de ‘boonte störrem’ gewoon erop uit.
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Ook de musical ‘Hänsel und Gretel’ wordt door Opera Zuid met veel
succes opgevoerd.

MARIAVESPERS Bijzonder cultureel nieuws: in de schitterende

romaanse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek - kan men zich een fraaier

ambiance voorstellen voor een dergelijk muzikaal evenement? - vindt

een bijzondere voorstelling plaats van de vier eeuwen oude ‘Vespro

della Beata Vergine’ van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi.

De bezoekers kunnen luisteren naar een ontroerend mooie uitvoering

van dit monument uit de religieuze muziekgeschiedenis onder

leiding van de Italiaanse dirigent Fabio Bonizzoni en zijn ensemble

La Resonanza. De pers over deze uitvoering: adembenemend mooi.

LIMBURGSE SCHATJES Gezien in het Centre Céramique: een

fototentoonstelling van de hedendaagse jeugd in Limburg onder de

veelzeggende titel Limburgse schatjes. De expositie presenteert een

serie fotoportretten van jongens en meisjes tussen de vijftien en acht-

tien jaar, afkomstig uit de Zuid-Limburgse regio. De jonge fotograaf

Jonathan Vos is nieuwsgierig naar wat jongeren tegenwoordig zoal

doen, wat ze van het leven vinden en verwachten en hoe ze vechten

voor de realisering van hun dromen, toekomstverwachtingen en

idealen. Hij volgde een aantal Limburgse ‘schatjes’ gedurende hun acti-

viteiten in bijbaantjes, de disco, raprepetities en achter op de scooter.

DE BLAUWE VESTE Woningcorporatie Maasvallei heeft het startsein

gegeven voor de verbouwing van de oude Artifort-gebouwen aan de

Brouwersweg tot woningen en bedrijfsruimten. Op die plek lag ooit

bierbrouwerij De Zwarte Ruiter. Het complex kwam vervolgens in

handen van meubelfabrikant Artifort en wordt nu verbouwd tot

woon- en werkruimtes met behoud van het historische karakter.

De verbouwing gaat anderhalf jaar in beslag nemen en dan staat daar

De Blauwe Veste, zoals de benaming van de locatie luidt. Achter de

oude gevel aan de Brouwersweg wordt een verhoogde wand van glas

en staal opgetrokken om de sfeer van het oude complex te behouden

en het contrast te accentueren tussen het achttiende-eeuwse en het

eenentwintigste-eeuwse bouwwerk.



94 • jaarboek maast r i cht

M
A

A
R

T
20

10

KELDER

WIJNHUIS THIESSEN

GROTE GRACHT



j aarboek maast r i cht • 95



GEVONDEN VERLEDEN In het Regionaal Historisch Centrum Limburg

(RHCL) opent Benoit Wesly, voorzitter van de Nederlands-Israëlitische

Hoofdsynagoge Limburg, de tentoonstelling Gevonden Verleden.

De expositie toont een unieke verzameling van onlangs in de

Maastrichtse synagoge teruggevonden Judaïca: Joodse boeken en

manuscripten. Op verschillende plekken in de Maastrichtse synagoge

werden vorig jaar meer dan tweehonderd boeken en manuscripten

gevonden. Een ware ontdekkingsreis, aldus Wesly. De expositie toont

bovendien gebedsboeken, foto’s, brieven en kasboeken die tezamen

kostbare informatie verstrekken over het Joodse leven in Limburg voor

de Tweede Wereldoorlog. De unieke vondst wordt, goed verzorgd en

uitstekend geconserveerd, opgenomen in de collecties van het RHCL.

WINDMOLENS In Maastrichts Belgische buurgemeente Lanaken staan

er reeds vier: windmolens voor de opwekking van schone energie. In het

Maastrichtse Lanakerveld, bij de grens met België, komen nogmaals vier

van deze hoge horizonvervuilers. Het Lanakerveld is de enige plek waar,

in de directe omgeving van Maastricht, windenergie gewonnen kan

worden. De gemeente Maastricht schijnt de visuele impact van zo’n

turbineparkje alleszins acceptabel te vinden. De windmolens zullen een

capaciteit krijgen van twee tot drie megawatt, genoeg om het jaarlijkse

energieverbruik te dekken van twee tot drieduizend Maastrichtse

huishoudens.
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Na een barre winter breekt dan toch de eerste lentedag door: ‘music and love’ zijn ‘in the air’.
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Krantenkoppen: ‘PvdA krijgt

een enorme dreun’ en ‘Maastrichtse coalitie verliest zijn meerderheid’.

De raad is de komende vier jaar samengesteld uit vertegenwoordigers

van maar liefst elf partijen. De opkomst ligt op 49,4 procent, dat is

5 procent minder dan vier jaar geleden. De PvdA wordt nagenoeg

gehalveerd en komt op zeven zetels; een verlies van zeven zetels. Ook

het CDA heeft zeven zetels vergaard. De Seniorenpartij Maastricht wint

er vijf en D66 verdubbelt van twee naar vier; ook GroenLinks en de VVD

bezetten vier zetels. SP en Stadsbelangen Maastricht trekken twee

zetels, net als nieuwkomer Trots op Nederland. CVP en LPM eindigen

op een zetel. De Christen Unie haalt het niet in de Limburgse hoofdstad.

Direct na de telling ontstaat er verwarring over een restzetel.

Waarnemend burgemeester Jan Mans besluit dan ook tot hertelling

van de uitgebrachte stemmen op aanvraag van CDA-lijsttrekker Luc

Winants. Deze is meer dan razend over de chaotische presentatie van de

resultaten. De PvdA en het CDA eindigen namelijk allebei op zeven

zetels, maar het CDA heeft honderdzeventig stemmen meer. Dat is

normaliter goed voor één extra zetel. Die wordt echter toegewezen aan

de PvdA vanwege de lijstverbinding van deze partij met GroenLinks.

Burgemeester Mans herstelt deze fout. Niets aan de hand lijkt het:

acht zetels CDA en zeven PvdA… totdat blijkt dat de stemmen van één

stembureau voor de totaalscore twee keer zijn meegeteld, terwijl de

stemmen van een ander stembureau in het geheel niet zijn meegeteld.

Na hersortering en hertelling van alle biljetten van deze twee stem-

bureaus en de juiste toekenning van twee restzetels komt de eerste

voorlopige uitslag dit keer als definitief uit de bus: PvdA-CDA, zeven

tegen zeven.

RESTAURATIEPLAN JEKER Nog dit jaar gaat er een campagne van

start om de stedelijke loop van de Jeker meer zichtbaar te maken in het

historische hart van de stad en de kademuren en gewelven over de rivier

te restaureren. Het stadsbestuur heeft de opdracht gegeven om een

herstel- en restauratieplan te maken voor de twee stedelijke takken van

de Jeker, die goeddeels ondergronds lopen. Men wil de aantrekkelijkheid

van de wijk, waar het snelstromende riviertje doorheen loopt, vergroten

door binnentuinen waar de Jeker te zien is een semi-openbaar karakter

te geven en historische panden te verbouwen tot ateliers voor kunste-

naars, galeries en winkels.

Nederland vertrouwt de stemcomputer niet meer. Ook in Maastricht wordt in het stemhokje weer met een potlood een bolletje rood gemaakt.



PYROMANEN De broers Marco en Björn C. uit Maastricht zijn door de

rechtbank in de Limburgse hoofdstad veroordeeld tot een gevangenis-

straf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De twee stichtten

in de periode van 2007 tot 2009 maar liefst 44 branden in Maastricht-

West. De opdrachtgever tot de brandstichtingen, Willy L., werd veroor-

deeld tot dertig maanden waarvan twaalf voorwaardelijk.

HOEGBRÖGK VERSLETEN Na zeven jaar in gebruik te zijn, moet de

slijtlaag van de Hoegbrögk al worden vervangen. Wie er dagelijks

gebruik van maakt kan ook niet anders dan constateren dat het verval

eerst sluipend, maar nu wel heel snel gaat. Van meet af aan - in 2003

werd de brug geopend - zijn er al problemen met de coating van het

fiets- en loopoppervlak en met name van dat van de lange trappen-

partijen: roest laat de gebruikte verf afbladderen en dat bezorgt de

Hoegbrögk een zeer slordig aanzien.

PIET VAN HEST OVERLEDEN In zijn Spaanse woonplaats Tossa del

Mar is oud-directeur van het Theater aan het Vrijthof Piet van Hest

overleden. Van Hest was de eerste directeur van het in 1992 tot theater

verbouwde Generaalshuis. In 2001 nam hij afscheid en werd hij in zijn

functie opgevolgd door Jacques Giesen. Onder het bewind van Van

Hest groeide het Theater aan het Vrijthof uit tot een cultureel podium

van formaat. Piet van Hest werd 69 jaar.
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Wethouder Jean Jacobs stopt met de politiek en komt na de verkiezingen niet meer terug. Onder bescherming van de Romeinse Garde Maastricht valt
hem een afscheidsfeest ten deel.
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EERVOLLE OPDRACHT Anne van Grevenstein, directeur van de

Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) in Maastricht, heeft een

bijzonder eervolle opdracht in de wacht gesleept. Het SRAL gaat het

wereldberoemde middeleeuwse polyptiek van het Lam Gods van de

hand van de schilders en gebroeders Hubert en Jan van Eyck in de

Sint-Baafskathedraal te Gent restaureren. Het vooronderzoek is van

start gegaan.

RESTAURATIE GOUVERNEMENT Het is helemaal ingepakt en lijkt op

een kunstwerk van de bekende popart kunstenaar Christo: het gouver-

nement aan de Limburglaan. Het gebouw is na bijna een kwart eeuw

toe aan een grondige renovatie- en opknapbeurt. Daken en kozijnen

worden gereinigd en opnieuw gecoat, bliksemafleiders worden op de

daken geplaatst en de parkeergarage wordt gerenoveerd. Kosten van

deze eerste onderhoudsbeurt sinds de opening van het gouvernement

in 1986: 3 miljoen euro.

DE TRICHTER UITGEREIKT De Stichting Historische Reeks Maastricht

ontvangt uit handen van wethouder Jean Jacobs De Trichter. De uitrei-

king vindt plaats in Buitengoed Slavante waar een boekje van de hand

van Miets Morreau over deze fraaie buitenplaats wordt gepresenteerd,

nummer 75 uit de serie Maastrichts Silhouet. De invloed van de

stichting gaat verder dan de publicatiereeksen, waarin al drie decennia

regelmatig nieuwe boeken en boekjes over de stadsgeschiedenis

verschijnen. ’U heeft onze geschiedenis levendig en inzichtelijk

gemaakt’, aldus de lovende woorden van de scheidende wethouder

tijdens de uitreiking van de onderscheiding.

Nieuw gekozen raadsleden leggen de eed af.



WILDGROEI BORDJES De gemeente gaat alle illegaal geplaatste en

gehangen verwijzingsbordjes in de stad verwijderen. De wildgroei aan

bewegwijzering, vooral naar horecagelegenheden, moet aan banden

worden gelegd. Lantaarnpalen dreigen te bezwijken onder de druk van

talloze bordjes!

DE MEESTE DROMEN ZIJN BEDROG Een droomplaatje is gepresen-

teerd: het herontwikkelingsplan voor ‘Limmel aan de Maas’. Woningen,

detailhandel en zelfs een jachthaven zouden idealiter gerealiseerd

moeten worden op de oude industriestrook - het voormalige Trega- en

Zinkwitterrein - tussen Limmel en de Maas. Het plan is van architect

Sjoerd Soeters. Die voegt de jachthaven toe aan het reëel haalbare

ontwerp voor de ontwikkeling van een vergeten stukje industrieterrein.

Zo ontstaat een droomplaatje voor wethouder Luc Winants, waarvan de

inwoners van Limmel en de toekomstige nieuwe bewoners voorlopig

alleen nog maar kunnen dromen.

ENERGIEKE ÉN MOOIE DAKPANNEN Het dak van het huis van André

van Vught in Oud-Caberg is bedekt met een nieuw soort dakpannen.

Het is een primeur voor Nederland. Milieuvriendelijk en esthetisch

tegelijk zijn de terracotta dakpannen voorzien van geïntegreerde

zonnecellen. De prijs is navenant: 75 euro tegenover 5 euro voor een

ouderwetse dakpan van hetzelfde formaat. Van Vught heeft 95 nieuwe

pannen laten leggen waarmee hij circa negenhonderd kilowattuur

elektriciteit op jaarbasis kan opwekken.

Vandalisme blijft een plaag. Ook de in december hoog geplaatste, kunstzinnige richtingaanwijzers, blijken niet veilig te zijn.
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Bij een opendag van modelvliegtuigen blijkt een minihelikopter zelfs op een glas bier te kunnen landen.

AMBYERSTRAAT WORDT ERFGOED Delen van Amby worden bij

wijze van proef bestempeld tot ‘planologisch erfgoed’. Het betreft hier

een nieuwe manier om cultureel erfgoed te beschermen. De gemeente

kan met deze bestemming meer dan alleen rijksmonumenten veilig-

stellen. Zo wordt nagenoeg de gehele Ambyerstraat-Noord en Zuid

bestempeld als behorend tot de categorie ‘specifieke vorm van waarde-

specifieke bebouwing’.

CENTRAL PARK IN MAASTRICHT Met grote graafmachines,

opgehoogde taluds van verplaatste gronden en reeksen houten paaltjes

is een begin gemaakt met de aanleg van een brede wandelpromenade

als onderdeel van Central Park Malpertuis Caberg. De groenstrook moet

straks een ontmoetingsplek worden voor de bewoners van deze twee

stadswijken. Aan weerskanten van de groene wig in de bebouwing

van beide wijken wordt ook nieuwbouw gepleegd. En zo wordt een

prachtplan van toenmalig stadsbouwmeester Frans Dingemans jaren na

zijn dood toch nog bewaarheid.

COALITIE De gemeentelijke bestuurscoalitie voor de komende vier jaar

is rond. CDA en PvdA leveren elk twee wethouders, debutant Senioren

Partij levert een wethouder evenals D66. Luc Winants (CDA) en Jacques

Costongs (PvdA) blijven op hun plaats, Jim Janssen (CDA), Albert Nuss

(PvdA), Mieke Damsma (D66) en André Willems (SPM) zijn de

nieuwkomers in het college. De laatste vier zorgen voor vernieuwing en

verjonging van het bestuurscollege. Het college gaat van vier naar zes

wethouders.

MAASTRICHTSE POSTZEGEL Voor het eerst sinds 1984 verschijnt

een postzegel met als thema Maastricht, tot groot genoegen van

Ron Weerenbeck, postzegelhandelaar uit Wyck. De eerste zegel over

de stad Maastricht met de beeltenis van Jan Pieter Minckelers werd in

1928 uitgegeven, gevolgd door de zegel met de afbeelding van de

Sint-Servaasbrug in 1968. Op 8 mei 1984 werd de Sint-Servaaszegel

uitgegeven ter gelegenheid van de zestienhonderdste sterfdag van de

stadspatroon. De nieuwe zegel is een deel van de stedenserie Mooi

Nederland, een uitgave van TNT Post sinds 2005.
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TEFAF Een verloren gewaand beeldje, een ‘boschetto’, een vooront-

werp voor een standbeeld van de beroemde Italiaanse barokke beeld-

houwer Gian Lorenzo Bernini is een van de spectaculaire ‘mirakels’ te

zien tijdens de traditionele TEFAF. Het ontwerp werd in oktober 2009

gekocht op een veiling voor 6000 euro. Het prachtige beeldje wordt

op de TEFAF aangeboden voor de vraagprijs van 2 miljoen euro!

Op vrijdagochtend 19 maart valt plotseling de stroom uit in de wijk

Maastricht-Randwyck. De stroomstoring treft ook het MECC waar

TEFAF plaatsvindt. Bijgevolg staan honderden bezoekers, die van

heinde en ver gekomen zijn, tot het begin van de middag te wachten

voordat de poorten van TEFAF weer openzwaaien. Op de laatste dag

van ’s werelds grootste kunst- en antiekbeurs worden, in het slotuur

van de openstelling, op vooralsnog onverklaarbare wijze, twee kostbare

sieraden gestolen met een geschatte waarde van 860.000 euro. Desal-

niettemin mag de beurs succesvol worden genoemd met zeven procent

meer bezoekers dan tijdens de editie 2009: 2010 telt 72.500 bezoekers.

Ieder stofje moet weg….. ook bij de TEFAF.
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Na restauratie wordt, onder grote belangstelling, de torenspits weer op de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek gehesen.

KENTEKENREGISTRATIE Aan zeven uitvalswegen van Maastricht

registreren camera’s een week lang kentekens om de verkeersstromen in

de spits te analyseren. De geregistreerde automobilisten krijgen nadien

een enquêteformulier thuisgestuurd. Het doel van deze actie is voor veel

automobilisten aanvankelijk niet duidelijk: gedetailleerde informatie

verzamelen over reisgedrag en woon-werkverkeer van en naar de stad.

Met deze informatie kunnen aanpassingen en aanbevelingen worden

gedaan om de groei van het autogebruik op te vangen en om filevor-

ming en dichtslibben van de wegen tijdens de toekomstige werkzaam-

heden aan de A2-tunnel te voorkomen.

TORENSPITS Hij staat weer te prijken boven op de westgevel van

‘Slevrouwe’: de tweede torenspits. De kegelvormige bekroning van de

zuidelijke toren is terug op zijn plek op de westgevel van de Onze-Lieve-

Vrouwekerk. De ‘muts’ is gerestaureerd als onderdeel van een grote

gevel- en dakrestauratie van de fraaie romaanse basiliek. De toren krijgt

een speciale gedenksteen. Een tevreden pastoor Fons Kurris zegent de

spits, alvorens ze omhoog wordt gehesen.



Dirigent Cees van Kooten ontvangt na de première van Julius Caesar De Trichter uit handen van wethouder Jean Jacobs.
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Na de dagvaarding in januari staan Mao en Truus
Willems op zondag 21 maart als aangeklaagden voor
‘t Wiecker Tribbenaol.



De trotse winnaars van de vrijwilligersprijzen poseren met waarnemend burgemeester Jan Mans.
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Er wordt fanatiek gevoetbald op het Cruyff Court aan
het Old Hickoryplein.
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LEGE PARKEERKELDERS Onder veel Maastrichtse appartements-

gebouwen staan parkeerkelders helemaal leeg. De woningcorporaties

en projectontwikkelaars verdienen er geen cent aan. Sterker nog:

de leegstand kost kapitalen. De parkeerplaatsen moeten minimaal 100

tot 120 euro per maand opbrengen om uit de kosten te komen.

De bewoners vinden in het algemeen de prijs voor de huur veel te hoog.

Het is nu eenmaal een feit dat ‘straatparkeren’ gewoon goedkoper of

zelfs gratis is. Bij een nieuwbouwproject is de ontwikkelaar verplicht een

voorgeschreven aantal parkeerplaatsen te scheppen.

JAN VOORVELT NEEMT AFSCHEID De bevlogen preses van de

Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar, Jan Voorvelt, neemt na

acht jaar deze functie vervuld te hebben, afscheid van het mannenkoor.

Voorvelt heeft zijn doelstelling als voorzitter bereikt: de volledige

uitvoering van een beleidsplan dat hij vijf jaar geleden had opgesteld.

‘Architect’ Voorvelt kan geen noot zingen, maar is heel betrokken

geweest bij het koor en haar repertoire. Hij zal het familiegevoel binnen

het beroemde mannenkoor zeker gaan missen. Wel blijft hij zich

inzetten om een nieuwe geschikte huisvesting voor de Mastreechter

Staar te vinden.
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De brandweer gaat bij haar protestactie tegen het aantal te werken uren en dienstroosters naar grote hoogte.
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De buiken van zwangere vrouwen worden fraai beschilderd tijdens de Lentebeurs 2010.

POPULAIRE SCHOOL De Bernard Lievegoed School (BLS), vrijeschool

voor basis- en voortgezet onderwijs, is de enige school in Maastricht die

een wachtlijst moet hanteren. Sedert enkele jaren op rij overtreft het

aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsen. De BLS moet uitbreiden,

waar andere scholen in de stad juist te kampen hebben met krimp als

gevolg van de demografische ontwikkeling. De populariteit van het

vrijeschoolonderwijs ligt volgens directeur Janny de Vries in het karakter

van het onderwijs en de heterogene groepen binnen dit schoolsysteem.

Het pedagogische idee achter de vrijeschool, gebaseerd op de antro-

posofische ideeën van de Oostenrijkse onderwijsvernieuwer Rudolf

Steiner, spreekt kennelijk steeds meer ouders aan.

VORSTSCHADE Talloze wegen en straten in de stad zijn behoorlijk

beschadigd als gevolg van de langdurige vorstperiode in de afge-

lopen winter. In Maastricht zijn minstens tweehonderd ernstige

beschadigingen geconstateerd aan het wegdek. Wel is er, provisorisch,

het een en ander aan herstelwerkzaamheden uitgevoerd op plekken

waar de vorstschade gevaar oplevert. De reparaties zijn een extra hoge

kostenpost bovenop het normale budget dat voor onderhoud aan

wegen en straten is voorzien.

OPNIEUW ANTI-BONT Een even groot aantal actievoerders als hand-

havers van de orde bevinden zich op zaterdagmiddag in de Maastrichtse

binnenstad. Aan de orde is een kleinschalige anti-bontdemonstratie van

de actiegroep Respect voor dieren. Een anti-bontdemonstratie aan

het begin van het zomerseizoen? Ja zeker. Is er ergens bond in de

zomercollecties van de Maastrichtse kledingwinkels te bekennen? Neen!

Één actievoerder wordt gearresteerd omdat ze zich niet houdt aan het

verbod op het tonen van actieborden.



LINTJESREGEN Op de laatste dag van april wordt altijd bekend

gemaakt wie dat jaar mag delen in de traditionele lintjesregen. Het heeft

hare majesteit behaagt de volgende Maastrichtenaren een onderschei-

ding toe te kennen: prof. dr. Wiel Kusters, hoogleraar Algemene

en Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Maastricht (UM),

tevens dichter en essayist; prof. dr. Cees van der Vleuten, hoogleraar

Onderwijskunde en wetenschappelijk directeur van de School of

Health Sciences Education UM; prof. dr. Arnoud Arntz, hoogleraar

Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie UM; Carla

Pluymaekers, die vanaf 1977 een heel scala aan bestuurlijke functies

in het onderwijs verricht; mgr. Matthieu Hanneman, pastoor van de

basiliek Sint-Servaas en deken van Maastricht; Jo Habets, voorzitter van

de bewonersvereniging Mariastraat; Toine Vermin, technisch vrijwilliger

van de carnavalsvereniging De Tempeleers en van de zevenjaarlijkse

Heiligdomsvaart; Jef Frijns die zich al meer dan een halve eeuw inzet

voor de samenleving; Jan Stegen al meer dan veertig jaar werkzaam als

vrijwilliger; Gerrit Smeets onder meer oprichter van de Itterse blaaskapel

De Flippers; Jo Nicolaes, onder anderen als medeoprichter van de

carnavalsvereniging De Koilkroepers; Chris Hoekstra, twaalf jaar lid van

de gemeenteraad voor de PvdA; Georges van Loo, idem twaalf jaar in

de gemeenteraad voor de PvdA; Jo Ritservelt, bestuurslid van Harmonie

Walburga; Han Habets, onder anderen als vrijwilliger voor carnavals-

vereniging De Sljaaibök; Gerard Meertens, die een halve eeuw in het

kappersvak zit; Bernard Leenders, lid van de Stichting Aktie ’68; Hugo

Bollen, lid van diverse commissies van de Harmonie St. Petrus en Paulus

uit Wolder en tot slot Ben de Bruyn voor onder meer zijn tomeloze inzet

binnen het Struyskommittee en de Stichting Jaarboek Maastricht.

Henry Broeren is de nieuwe algemeen directeur van het Limburgs Symfonie Orkest.
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Ben de Bruijn toont trots de koninklijke onderscheiding die hem dit
jaar ten deel is gevallen.
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Het schuimt flink bij de Landelijke Scholierendag van het Sint-Maartenscollege.

MUSEUMRAMP Het Sint-Pieters Museum op de Lichtenberg is

getroffen door een kleine ramp. Het hele museum is onder water

komen te staan als gevolg van een gesprongen oude waterleiding.

De voorzitter van het bestuur van het museum, Miets Morreau, spreekt

van een regelrechte ramp. De hele collectie van het aardige museum lag

wegens werkzaamheden namelijk op de vloer. ‘Als op dat moment

een waterleiding springt, valt er dus niets meer te redden’, aldus een

wanhopige Miets Morreau. De collectie is overigens in het bezit van de

Stichting Oud Sint Pieter en bestaat uit memorabilia en historische

stukken over de wijk Sint Pieter.

SLOPEN MAAR! Het gebouw van Nutsbedrijven aan de Maagdendries

wordt gesloopt. Burgemeester en wethouders van Maastricht maken

het ontwerpbestemmingsplan bekend. Op de vrijgekomen plaats, aan

het nabijgelegen Lindenkruis, worden 59 huurappartementen gebouwd.

Doordat ten gevolge van de crisis de markt voor dure koopwoningen is

ingestort, heeft de gemeente besloten op deze A-locatie sociale

huurwoningen te bouwen. Met een huurprijs van rond 630 euro per

maand bevinden deze zich wel in het duurdere segment.
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Fascinatie voor modelbouw en modeltreinen bij de opendag van de Maastrichtse modelspoorvereniging De Percee in hun clubruimte aan de Wycker
Grachtstraat.

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER De toekomstig burgemeester van

Maastricht moet voldoen aan een profielschets die een dezer dagen

gereed is gekomen. Wie zoekt men? Een ‘bruggenbouwer’ en tevens

een ‘teamplayer’. In de discussies over het profiel waaraan de opvolger

van Leers moet beantwoorden, valt het woord ‘burgervader’! Ook wordt

gesteld dat de burgemeester een eigen portefeuille krijgt. De profiel-

schets wordt op internet geplaatst en de Maastrichtse bevolking krijgt

de gelegenheid om via internet of per brief te reageren op het voorstel.

OUDSTE KOZIJN Het oudste nog in gebruik zijnde houten raamkozijn

van Nederland bevindt zich in de gevel van het Dinghuis aan de Joden-

straat in Maastricht, aldus de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten.

Uit technisch onderzoek blijkt dat de eikenhouten kozijnen, die naast

elkaar in de gevel zitten, gemaakt zijn in 1473.

MVV De politiek, in casu de Maastrichtse gemeenteraad, eist ophelde-

ring inzake het reddingsplan voor MVV. Het betreft de plannen om

stadion De Geusselt over te nemen, zodat het noodlijdende MVV kan

worden gered. De politiek stelt slechts één eis: financiële hulp is volstrekt

uitgesloten. ‘Geen euro meer naar MVV’, aldus Gerdo van Grootheest

(GroenLinks) en Manon Fokke (PvdA). Jan Hoen (CVP), oud-directeur

en bestuursvoorzitter van MVV, vindt het prima als de gemeente het

stadion gaat exploiteren en MVV, voor de twintig wedstrijden die de

club er per seizoen speelt, huur en gebruik van het stadion betaalt aan

de gemeente.
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Het aantal wethouders in Maastricht is gestegen van vier naar zes. André Willems (Seniorenpartij), Mieke Damsma (D66), Luc Winants (CDA), Jacques
Costongs (PvdA), Albert Nuss (PvdA) en Jim Janssen (CDA) leggen de eed af.

ZAKKEN 1 juni 2009 voerde de gemeente een nieuwe, rood-wit rest-

vuilniszak in vanwege het herziene logo en de nieuwe ‘housestyle’ van

de stad. Wie vanaf 1 juni nog een oude donkerrode zak aan de straat

zet, krijgt een boete van 60 euro! Wie een voorraadje oude restvuilnis-

zakken heeft gehamsterd, blijft er dus mee zitten. In prijs is er trouwens

geen verschil tussen oude en nieuwe zakken: ze zijn allebei even duur.

Na diverse protesten besluit de gemeente later in het jaar tot een

omruilregeling, zodat niemand wordt gedupeerd.

EILANDSCHOOL Het United World College wordt gebouwd op een

eilandje bij het Geusseltpark. Er zullen negenhonderdvijftig leerlingen

domicilie krijgen, van wie er tweehonderd worden ondergebracht in drie

zogeheten ‘dormitories’. Deze groep leerlingen zal afkomstig zijn uit

landen ‘all over the world’. De huidige bestaande International School

Maastricht aan de Nijverheidsweg gaat op in het United World College.

In augustus 2013 zal de nieuwbouw, ontworpen door de architecten

Peter Scholl, Harry Gulikers en Carin Jannink, gereed zijn.
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Pastoor Fons Kurris van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek viert zijn vijftigjarig priesterschap. De parochie van Onze-Lieve-Vrouw werkt samen met de
parochie Sint Pieter. Ter gelegenheid van zijn jubileum wordt daarom aan pastoor Kurris een concert aangeboden in de kerk Sint Pieter Boven.

EERBETOON Ed Spanjaard, dirigent van het Limburgs Symfonie

Orkest, geeft samen met Emmy Verhey, violiste, en zijn broer, de cellist

Lodewijk Spanjaard, een concert als eerbetoon voor Fons Kurris,

pastoor van ‘Slevrouwe’. Het concert is gratis toegankelijk voor alle

Maastrichtenaren. De uitvoering is een geschenk aan Kurris vanwege

zijn vijftigjarig priesterjubileum. De beminnelijke pastoor is een coryfee

op zijn eigen muzikale terrein: het gregoriaans. Emmy Verhey en de

gebroeders Spanjaard vormen tezamen het Trio Belle Image.

Op Tweede Paasdag trekt de processie van de Onze-Lieve-Vrouwe-
basiliek na de plechtige hoogmis door de smalle straten van het
Stokstraatkwartier.
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De Stichting Het Graf van Sint-Servaas heeft een nieuw fonds opgericht: Vrienden van de Heiligdomsvaart. De eerste leden hebben zich gegroepeerd
bij de Bron van Sint-Servaas aan de Bieslanderweg.

Renners van de wielerploeg Cervélo tekenen de start-
lijst van de Amstel Gold Race op de Markt.
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Wethouder André Willems weet van aanpakken: hij loopt stage bij de stadsreiniging.
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MAASTRICHT WEERT BEDELAARS Het college van burgemeester en

wethouders gaat optreden tegen de overlast die bedelaars in het

stadscentrum veroorzaken. Sommige bedelaars gedragen zich agressief

en hinderlijk door passanten aan te klampen, te intimideren, de weg

te versperren of te achtervolgen. Hierdoor komt de openbare orde in

het geding. Omdat bedelarij tien jaar geleden uit het Wetboek van

Strafrecht werd geschrapt, kon de politie daar nauwelijks meer tegen

optreden. Door een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening

kan de politie voortaan wel weer optreden tegen bedelaars die de

openbare orde verstoren.

RESTAURATIE FORT SINT-PIETER De vereniging Natuurmonu-

menten heeft opdracht gegeven voor de tweede fase van de restauratie

van fort Sint-Pieter. Deze restauratiewerkzaamheden zullen zich richten

op het herstel van de noordelijke gevelwand van de kanonbatterij,

die boven op het fort staat. Daarnaast wordt ook de verdwenen capon-

nière in de zuidoosthoek van de gracht gereconstrueerd. Caponnières

zijn kleine bunkers van waaruit men de droge gracht rond het fort kon

verdedigen. Volgend jaar start fase drie van de restauratiecampagne en

dan komt, zodra de bebouwing van het restaurant is verwijderd, ook de

oorspronkelijke voorgevel van het fort weer in het zicht.

Dodenherdenking 4 mei.
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CHÂTEAU NEERCANNE OP DE PEDALEN De medewerkers van

Château Neercanne hebben een wielerploeg geformeerd en gaan van

Maastricht naar het Franse Mailly fietsen. Deze tocht van 340 kilometer

zullen zij in drie dagen afleggen. Aan de tour doen negen werknemers

mee en chef de cuisine Frans Snijders is ook nu weer ‘chef d’équipe’.

De renners rijden voor het goede doel: voor iedere kilometer wordt

een bedrag van 5,75 euro geschonken aan de Stichting Lob’Star.

Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen met kanker ook een keer een

vreugdevolle belevenis kunnen meemaken.

PROFIEL VOOR DE NIEUW BURGEMEESTER De burgers van

Maastricht kunnen voor het eerst hun mening geven over het profiel dat

door de gemeenteraad is vrijgegeven. De stad heeft een burgemeester

nodig die oog heeft voor de sociaaleconomische en sociaal-culturele

positie van de stad. Hij of zij moet zorgen dat de stad en de regio

aantrekkelijk worden voor jong talent. Dat kan door het versterken van

de kenniseconomie en het stimuleren van processen rond ‘Creatieve

Industrie’ en ‘Maastricht Culturele Hoofdstad Europa 2018’. Ook moet

de nieuwe burgemeester zorgen voor een goede samenwerking met

de omliggende gemeenten in de Euregio. Verdere kenmerken zijn

onafhankelijkheid, stressbestendigheid en integriteit, maar dat was al

bekend.

VN VERGADERT IN HET MECC Ruim vijfhonderd studenten uit

vijfenveertig verschillende landen vergaderen vijf dagen lang in het

MECC, in het kader van het ‘European Model United Nations’.

Deze internationale conferentie vormt een afspiegeling van de

Verenigde Naties. De studenten zijn ingedeeld bij verschillende commis-

sies die zich richten op economische zaken, defensie en ontwikkelings-

samenwerking. Er worden veel actuele thema’s aan de orde gesteld.

Een bombardement op nucleaire installaties in Iran, de verspreiding van

kernwapens en de opslag van atoomafval. Alle studenten krijgen na

afloop een deelnamecertificaat.

Twee jonge violisten spelen een duet ter gelegenheid van de Bevrijdingsdag.



Stilstaan bij Vrijheid. De vrijheidstrein reed in het kader van 65 jaar Viering Bevrijding, vijf weken door het land. Op 5 mei rijdt de vrijheidstrein zijn
laatste reis van Maastricht naar Amsterdam.

KENNIS TEGEN KRIMP De Commissie Deetman heeft een advies aan

de provincie Limburg uitgebracht met aanbevelingen om de bevolkings-

afname in Limburg een halt toe te roepen. De gemeente Maastricht kan

de krimp tegengaan omdat het een aantrekkelijke vestigingsplaats is.

Het is een stad waar mensen graag willen wonen vanwege de gunstige

ligging, goede voorzieningen als cultuur, veiligheid en de kwaliteit

van de woningvoorraad. Ook blijkt dat de universiteit en andere

kennisinstituten een positief effect hebben op de bevolkingsaanwas van

de stad. In de conclusies van het rapport wordt er op aangedrongen om

de kennis om te zetten in bedrijvigheid en wordt de gemeente ook

opgeroepen om de contacten in de regio te intensiveren.

VEEL ZELFDODINGEN IN MAASTRICHT De gemeente Maastricht

heeft een extreem hoog aantal zelfdodingen. Per honderdduizend

inwoners ligt het aantal zelfdodingen op 13,5 en daarmee komt

Maastricht op de tweede plaats na Arnhem, dat de lijst aanvoert met

een aantal van 13,6. Het landelijk gemiddelde ligt op 8,2. De cijfers

zijn vrijgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De laatste

dertig jaar is het aantal zelfmoorden in Nederland met de helft gedaald

en dat is dan weer een positief bericht.

RAAD VAN ELF REDT MVV De Raad van Elf is een groep invloedrijke

Maastrichtenaren die hun MVV’ke van de ondergang wil redden.

De raad staat onder leiding van Q-Park-topman Ward Vleugels.

De gemeente Maastricht betaalt 1,8 miljoen euro aan MVV om eigenaar

en naamgever te worden van De Geusselt. De voetbalclub betaalt

jaarlijks 75.000 euro huur. De selectie wordt ingekrompen tot twintig

spelers. De spelers krijgen een basissalaris en eventuele wedstrijdpremies

worden pas betaald als MVV in de eerste divisie blijft. Q-park wordt

hoofdsponsor. Maar eerst moet de gemeenteraad zich over dit voorstel

uitspreken.
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Waarnemend burgemeester Jan Mans zegent de nieuwe ‘Stadsingel vaan Mestreech’ in met gewijd Maaswater.
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GEEN ZOMERAVONDEN MEER IN MAASTRICHT Het culturele festival

Zomeravonden is afgelast na het mislukken van de reddingsoperatie

door interim-directeur Jacques Giesen van het Theater aan het Vrijthof.

Het theater stond de afgelopen drie jaar garant voor de artistieke en

financiële coördinatie van het festival. Zonder deze garantstelling

worden er geen subsidies en sponsorbijdrage toegezegd door culturele

stichtingen. Zomeravonden verzorgde twee jaar achtereen gratis

voorstellingen op het grensvlak van muziek, dans, theater, film en

beeldende kunst in de cultuurfabriek AINSI aan de Lage Kanaaldijk.

Vorig jaar bezochten nog negenduizend mensen de voorstellingen in

deze voormalige fabriekshallen van de ENCI.

MAASTRICHTS ECHTPAAR KOMT OM BIJ VLIEGRAMP Bij het

vliegtuigongeluk in de Libische hoofdstad Tripoli is het echtpaar

Jean Haen en Wilma Clermonts uit Malberg om het leven gekomen.

Het echtpaar had een reis door Zuid-Afrika gemaakt. Op de terugreis

is het toestel van Afriqiyah Airways bij een tussenlanding gecrasht.

In de verongelukte airbus zaten 104 mensen waarvan 70 Nederlanders.

Slechts één passagier, de negenjarige Ruben van Assouw uit Tilburg,

heeft de vliegtuigramp overleefd.

GOUVERNEUR KAPITTELT DE RAAD Gouverneur Léon Frissen heeft

de verordening van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van

de nieuwe burgemeester verworpen. In deze verordening wordt

de geheimhoudingsplicht van de commissieleden volgens Frissen onvol-

doende gegarandeerd. De commissie wil namelijk tijdens de procedure

de zittende wethouders consulteren over de voordracht van de

kandidaten en dat is in strijd met de gemeentewet. De wethouders

mogen wel als lid in de vertrouwenscommissie benoemd worden.

De raad heeft echter besloten dat de clausule over de consultatie uit de

verordening wordt geschrapt.



OPERA ZUID TWINTIG JAAR Opera Zuid bestaat twintig jaar en

dit jubileum wordt gevierd met de introductie van een operabon en de

uitvoering van ‘Hänsel und Gretel’ en ‘Le Nozze di Figaro’. Le Nozze

was ook de eerste opera die Opera Zuid twintig jaar geleden uitvoerde.

Henk Kivits ontvangt uit handen van demissionair minister Maria van

der Hoeven de stedelijke onderscheiding De Trichter, ter gelegenheid

van zijn afscheid als voorzitter van Opera Zuid, waarvan hij twintig jaar

geleden een van de oprichters was.

RAAD REDT MVV MET 3,55 MILJOEN De gemeenteraad heeft het

reddingsplan voor MVV aangenomen. Het MVV-stadion wordt voor

1,8 miljoen euro door de gemeente aangekocht en daarnaast wordt de

lopende lening van 1,7 miljoen euro kwijtgescholden. Aan het raads-

voorstel zijn echter enkele harde voorwaarden verbonden. Het huidige

bestuur moet aftreden en alle andere schuldeisers moeten afzien van

hun vordering. MVV moet zich voortaan inzetten voor maatschappelijke

belangen. De jeugdopleiding moet op termijn samensmelten met de

opleiding van Roda JC en Fortuna-Sittard. De naam van de club

verandert in MVV Maastricht. De redding van de club wordt door het

stadsbestuur noodzakelijk geacht om de vastgoedontwikkeling rond

het stadion De Geusselt niet in gevaar te brengen. Onder een nieuw

bestuur moet MVV Maastricht zich ontplooien in een vorm die bij

FC Twente in korte tijd tot resultaat heeft geleid.
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Paul Rinkens overlegt met het gemeentebestuur de plannen die MVV van de ondergang moeten redden.



In mei trekt de grote stadsprocessie ter ere van de eerste bisschop van Maastricht door de stad, met alle stadsdevoties, beelden en relieken die de stad
rijk is.
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‘STADSINGEL’ GEDOOPT Aan de vooravond van het Reuzenfeest

wordt de reusachtige ‘Stadsingel’ Maastricht gedoopt. De vorige

Stadsingel was al geruime tijd vermist en vorig jaar werd de nieuwe

Stadsingel onthuld tijdens de carnavalszitting in het stadhuis. De doop-

plechtigheid geschiedt door de Prins-bisschop van Luik en de Hertog

van Brabant, in de personen van Theo Bovens en Jan Janssen. Na de

doopplechtigheid is de Stadsingel overhandigd aan waarnemend

burgemeester Jan Mans. Op zondag 30 mei ‘vloog’ de Ingel mee in de

Reuzenstoet.

BOEK OVER KEMP Bij uitgeverij Vantilt verschijnt een omvangrijk boek

over het werk en leven van Pierre Kemp. Deze biografie is geschreven

door Wiel Kusters, die werkzaam is als hoogleraar Letterkunde aan de

Universiteit Maastricht. Kusters ziet Kemp als een unieke persoon in de

Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw. Kemp verafschuwde het

gezapige artistieke leven en bereikte met vitale, kleurrijke en melancho-

lische gedichten de harten van veel bewonderaars. In 1956 werd hem

de Constantijn Huygens-prijs toegekend en in 1958 de P.C. Hooft-prijs.

Bij zijn jarenlange onderzoek kwam Wiel Kusters op het spoor van

een twaalftal pasteltekeningen die met grote waarschijnlijkheid kunnen

worden toegeschreven aan Pierre Kemp. Deze tekeningen uit de

nalatenschap van pater J. van Well worden in het Centre Céramique

geëxposeerd.



Reuzenkoppen zijn wel erg groot….

De SP roept tijdens de verkiezingsstrijd op ludieke wijze met een
spookbeeld studenten op om te stemmen tegen de afschaffing van de
studiefinanciering.

Maastrichtenaar Al-Mansouri zit al vier jaar vast in een gevangenis in
Iran. Vrienden houden een wake op de Sint-Servaasbrug.



Een vrolijk tafereel uit de Reuzenstoet op zondag 30 mei.

Voetbalclub Leonidas viert op uitbundige wijze het kampioensfeest. Thijs van Leer College Tour in de Muziekgieterij.
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CREMATORIUM VAN DE BAAN Het plan voor de bouw van een

crematorium bij de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg gaat

niet door. Volgens wethouder André Willems is er teveel weerstand

tegen het plan. Vooral de buurtplatforms van Wolder, Belfort,

Campagne¸ Mariaberg en Daalhof hebben bezwaar gemaakt tegen de

komst van een crematorium in de directe omgeving van hun woon-

buurt. Ook is gebleken dat het nieuwe crematorium van Eijsden een

goede voorziening is voor de gehele regio. Het college van burge-

meester en wethouders zal met private partijen onderzoeken of er op de

algemene begraafplaats wel een nieuw uitvaartcentrum met een aula

gevestigd kan worden.

TUNNEL ZONDER FILTER Er komt geen onderzoek naar de mogelijk-

heden om in de nieuwe tunnel van de A2 een filtersysteem aan te

leggen. Het burgeractiecomité ‘filterdetunnel.nl’ had daartoe bij het

college van burgemeester en wethouders op aangedrongen. Volgens

wethouder Luc Winants zou zo’n onderzoek een vertraging van drie jaar

teweegbrengen. De wethouder stelt dat de aanpak van de tunnel

voldoet aan alle gezondheidscriteria en milieueisen die vanuit het

Ministerie van VROM aan de bouw van tunnels worden opgelegd.

NAAKT IN DE BERENKUIL De `troosteres` van de Maastrichtse

Berenkuil in het Aldenhofpark zal een halfjaar naakt poseren. Elk halfjaar

krijgt zij een nieuwe jurk, maar deze keer hangt haar bruidsjurk aan

een waslijn te `drogen` en zit de troosteres in haar naakte waarheid te

treuren. De ontwerpers van de installatie, Floor Sporck en Roderik Povel,

kwamen op het idee omdat bij de vorige installatie het beeld zelf een

grondige reinigingsbeurt had gekregen.
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De Round Tabel 179 Maastricht Charlemagne organiseert in het Bassin het festival Bassinario 2010; de opbrengst gaat dit jaar naar de Stichting Nihou
die zich inzet voor projecten in Burkina Fasso.



ING VERLAAT BELVÉDÈRE Een van de partners van de publiek-

private samenwerking in het plan Belvédère, ING Real Estate

Development, trekt zich terug uit dit grootschalige stadsontwikkelings-

project vanwege bedrijfsstrategische en bedrijfseconomische overwe-

gingen. In de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij zijn ook de

gemeente Maastricht en BPF Bouwinvest vertegenwoordigd. Elk van de

partijen heeft een belang van 33,3 procent. De gemeente verwacht

niet dat de continuïteit van het project in gevaar komt. Wethouder Luc

Winants voorziet dat de gemeente meer dan voorheen de regie van

de stadsontwikkeling in eigen hand neemt en zorg draagt voor de

potenties van Maastricht als cultuurstad, kennisstad en woonstad.

DUURZAME ENERGIECENTRALE In de omgeving van het voormalige

stortterrein Belvédère wordt de eerste duurzame energiecentrale van

Nederland gebouwd door Imtech Energy Solutions BV. De centrale

gaat vanaf 2011 vijfendertigduizend huishoudens van groene energie

voorzien. Het bouwwerk omvat vijf windturbines, twee waterkracht-

centrales, drie à vier hectare zonnepanelen en een biomassacentrale.

Wethouder Albert Nuss is enthousiast over de toekenning van de

centrale aan Maastricht: ‘We willen als stad in 2030 klimaatneutraal

zijn. Met de komst van een centrale die de helft van de Maastrichtse

huishoudens op duurzame wijze van elektriciteit kan voorzien zetten we

een enorme stap in de goede richting.’
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Spannende werkzaamheden en veel belangstelling bij het herplaatsen van de brug over het Albertkanaal bij Vroenhoven.

De eerste duurzame energiecentrale wordt gebouwd in de omgeving
van het voormalig stortterrein Belvédère.



RAAD AKKOORD MET TIMMERFABRIEK De gemeenteraad steunt het

plan voor de verbouwing van de Timmerfabriek aan de Boschstraat tot

gemeentelijk cultuurcentrum. Dit cultuurcentrum moet een speerfunctie

gaan vervullen in de ontwikkeling van het binnenstedelijke plan

Belvédère op het voormalige Sphinx-terrein. Voor de herbestemming

van dit industrieel erfgoed heeft de raad een bedrag van 38 miljoen

euro toegezegd. In de Timmerfabriek komen cultuurfuncties zoals

Filmtheater Lumière, Het Huis van Bourgondië en Intro in situ.

VEEL PVV-KIEZERS IN MAASTRICHT Bij de landelijke verkiezingen

krijgt de PVV van Geert Wilders in Maastricht de meeste stemmen.

Zijn partij scoort nu 22,9 procent van de stemmen; vier jaar geleden was

dat nog maar 8,2 procent. Het CDA verliest in Maastricht veel aanhang

en zakt zelfs naar de vijfde plaats. Vier jaar geleden behaalde het CDA

in Maastricht nog 21 procent en daarvan is nu nog maar de helft

overgebleven. Ook de SP verliest de helft van de zetels. De PvdA komt

met 21,6 procent op een goede tweede plaats.

60 MILJOEN VOOR MOBILTEITSPAKKET Met een investering van

60 miljoen euro wil minister Camiel Eurlings de bereikbaarheid van

Maastricht verbeteren. Door een verbreding van de Noorderbrug wordt

de capaciteit voor autoverkeer uitgebreid, komt er tussen Maastricht

en Vlaanderen een tramverbinding, worden faciliteiten voor fietsers

verbeterd en komen er Park & Ride-voorzieningen. Voor dit Ruimtelijk

Mobiliteitspakket Maastricht-Noord had de stad al 34 miljoen euro

gereserveerd. Met de aanvullende 60 miljoen euro van minister Eurlings

is Maastricht in 2018 weer goed bereikbaar.

Intrigerende ontwerpen bij de Fashionclass van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht in de Timmerfabriek.
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PRIJS VOOR AMBACHTELIJKE FRANK VAN EERD De bakkerij

van Frank van Eerd aan de Stenenbrug is uitgeroepen tot de meest

innovatieve ambachtelijke bakkerij van Nederland. In zijn bakkerij aan

de Bisschopsmolen worden broden en vlaaien gebakken met spelt,

een oergraansoort die in het Limburgse Heuvelland wordt verbouwd.

Ook andere ingrediënten zoals fruit, noten, yoghurt en bier zijn van

Limburgse bodem. Het transport naar de bakkerij vormt slechts een

geringe belasting voor het milieu. Dit concept, dat gebaseerd is op

foodmiles, wordt door het publiek zeer gewaardeerd. In vijf jaar tijd is

de omzet van zijn bakkerij met vierhonderd procent gestegen.

SINT-HUBERTUSKERK WORDT FITNESSCENTRUM Pastoor Hoover

heeft met het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond overeen-

stemming bereikt rond de verkoop van de Sint-Hubertuskerk

in Boschpoort. Voor de verkoop van een kerkgebouw is altijd bisschop-

pelijke goedkeuring nodig om ongewenste herbestemming van

kerkgebouwen te voorkomen. In de Sint-Hubertuskerk wordt een

fitnesscentrum gevestigd, maar dat zal geen invloed hebben op het

monumentale interieur van het kerkgebouw.

GLUREN BIJ DE BUREN Waarnemend burgemeester Jan Mans wil de

relatie met de buurgemeenten in het Heuvelland en met de Belgische

buurgemeenten normaliseren. Zelf spreekt hij van een charmeoffensief

dat bedoeld is om de deur naar de buren weer open te zetten. Binnen

het Tripoolverband wil hij met de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen

de samenwerking op cultureel en economisch vlak intensiveren.

Ook met Eijsden en de Belgische buurgemeenten wil Mans het overleg

heropenen omdat het contact met deze gemeenten door de coffee-

shopaffaire sinds 2005 vrijwel volledig bevroren was.

SINT-LAMBERTUSKERK WORDT IETS BRUISENDS De neo-

romaanse Sint- Lambertuskerk aan het Koningin Emmaplein zal in 2012,

zo’n dertig jaar na sluiting (1985), weer opengaan; niet meer als

godsgebouw voor de katholieke eredienst, maar als kantoor en

muzikale cultuurtempel. Woningcorporatie Servatius, die de renovatie

uitvoert, zal nog dit jaar een mooi muzikaal cultuurplan presenteren en

is op zoek naar samenwerking tussen het Limburgs Symfonie Orkest,

de Mastreechter Staar, André Rieu, het conservatorium en diverse zang-

koren. Projectleider Eric Wolters: ‘Dat wordt iets bruisends.’

Het koor ‘De Stem des Volks’ zingt op het Onze-Lieve-Vrouweplein enkele propagandaliederen.



Graaf d’Artagnan is heel even terug op zijn sokkel in het Waldeckpark tijdens de herdenking van zijn sterfdag op 25 juni 1673.

Een demonstratie waterskiën bij WV Randwyck ter gelegenheid van
het 65-jarig bestaan.

Jan Peter Balkenende schept een kopje soep in bij de opening van
Resto van Harte in het Trefcentrum Wittevrouwenveld.
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In Borgharen werd tijdens een opgraving een massagraf van paarden aangetroffen.

HANDHAVING PER SEGWAY De gemeente Maastricht gaat met vier

segways een handhavingsproef nemen bij evenementen en parkeer-

controles. Dit tweewielige, elektrische flitsmobiel kan de berijder

razendsnel verplaatsen. Bovendien staat de handhaver hoger zodat hij

boven het publiek uitsteekt. Een ander voordeel is dat de segway goed-

koper is en milieuvriendelijker dan een auto of motor.

PAARDENGRAF IN BORGHAREN Bij een archeologische opgraving in

het stroomgebied van de Grensmaas bij Borgharen zijn 52 paarden-

skeletten aangetroffen. De paarden liggen naast elkaar gestapeld in een

lange greppel en sommige skeletten dragen nog hoefijzers. Behalve

paardenbeenderen zijn er ook enkele stijgbeugels en een paar musket-

kogels aangetroffen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het graf dateert

uit de zestiende of zeventiende eeuw. De dieren zijn mogelijk gedood

tijdens gevechtshandelingen in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

of bij de belegering van Maastricht in 1673 door de Franse koning

Lodewijk XIV. Het is voor de eerste keer dat in West-Europa een graf

met zo'n groot aantal paarden is gevonden.

De gemeente gaat met segways een handhavingsproef nemen bij
evenementen en parkeercontroles.



Aan de oever van de Maas vindt op de Griend het evenement
Maastricht Live plaats met onder andere DJ Tiësto.

De tiende editie van het multicultureel Manus van Alles Festival in het
Wittevrouwenveld trok ook dit jaar duizenden bezoekers.

De Mestreechter Operètte Vereiniging dankt in het Theater aan het Vrijthof voor het applaus na de uitvoering van ‘ ’t Getuug ‘, de Maastrichtse
bewerking van Jacques Offenbach’s opera ‘Les Brigands’.
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Van de winter was niets meer te merken bij deze warme versie van het hardloopfestijn Maastrichts Mooiste in het Jekerdal.

‘MESTREECHS’ OP UNIVERSITAIR NIVEAU De Universiteit

Maastricht gaat een talencursus ‘Mestreechs’ aanbieden in samenwer-

king met de Veldeke Krink Mestreech. De cursus start in het najaar en

is vooral bedoeld voor niet-Maastrichtenaren die toch iets van de

Maastrichtse taal en cultuur willen begrijpen. De reeks van lessen in de

‘Mestreechter taol’ zal zich vooral richten op studenten en medewerkers

van de universiteit maar wordt niet afgesloten met een diploma en al

helemaal niet met een universitaire graad.

TONEELGROEP MAASTRICHT SPEELT “DIPLODOCUS DEKS” IN

ENCI-GROEVE In het toneelstuk worden de bewoners van een dorpje

in het Limburgse Heuvelland geconfronteerd met de vondst van de kaak

van de prehistorische planteneter Diplodocus door amateur-archeoloog

Deks. Een projectontwikkelaar meent dat dit een goede aanleiding

vormt voor de bouw van een megalomaan Dino Pretpark. De groeve en

het silhouet van de ENCI-fabriek vormen het overweldigende decor bij

deze bijzondere productie, die geschreven is door Tom Lanoye.
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DAKLOZE VVV-GIDS De VVV Maastricht heeft zwerver Maarten

Goemans opgeleid tot VVV-gids. De 29-jarige zwerfgids zal groepen

rondleiden langs plekken waar hij in het verleden heeft rondgescharreld.

Het is geen ludieke wandelroute, want de bezoekers krijgen serieuze

informatie over de dagbesteding van een dakloze zwerver. De route

loopt langs het Leger des Heils, het slaaphuis, het Bassin en het gekraak-

te Landbouwbelang. Het idee van de zwerfgids werd in 2009 geopperd

door burgemeester Gerd Leers na gesprekken met alle geledingen uit de

Maastrichtse samenleving.

WONEN BOVEN EEN BANK De SNS-bank aan de Markt is door

de vereniging Wonen boven Winkels Maastricht verbouwd tot 61

‘short-stay’ studio’s. Deze appartementen zijn bestemd voor een kort

verblijf van werknemers of stagiaires bij de universiteit of het

academisch ziekenhuis. De studio’s zijn volledig gemeubileerd en kijken

allemaal uit over de Markt. Aan de zijde van de Batterijstraat zijn 26

studenteneenheden ingericht. In de kelderruimte is pal naast de kluis van

de vroegere SNS-bank een grote fietsenberging aangebracht. Bij de ope-

ning van het nieuwe wooncomplex wordt een boekwerk over de geschie-

denis van het bankgebouw van de hand van Wim Mes gepresenteerd.

100 DAGENPLAN Het college van burgemeester en wethouders

presenteert het 100 dagenplan, waarin de structurele bezuinigingen

voor de komende jaren worden geopenbaard. Om de begroting 2011

rond te krijgen bezuinigt de gemeente Maastricht 5 miljoen euro op het

beheer van de openbare ruimte, verkeer en mobiliteit, bestemmings-

plannen, buurtgericht werken en het bodemsaneringsprogramma.

De bezuinigingen lopen op van 7,5 miljoen euro in 2012 tot bijna

23 miljoen euro in 2018. Deze maatregelen zijn noodzakelijk omdat

het Rijk fors gaat korten op het gemeentefonds als gevolg van de

kredietcrisis. De gemeente zal in ieder geval het ambtenarenapparaat

afslanken en minder werkzaamheden uitbesteden aan externe bureaus.

STICHTING RESTAURATIE ATELIER LIMBURG (SRAL) IN HET

STADHUIS De interieurs van het stadhuis zijn er slecht aan toe:

schilderingen zijn vergeeld, het goudleerbehang verbrokkelt, wandtapij-

ten verkleuren en het stucwerk vertoont scheuren. Met het oog op

de viering van 350 jaar stadhuis in 2014 en op de organisatie van

de manifestatie Maastricht Culturele Hoofdstad Europa 2018 wil het

stadsbestuur alle historische interieurs laten restaureren. In een voor-

onderzoek heeft de SRAL verschillende onderdelen van het historische

interieur onderzocht en schoongemaakt. De kosten van de eerste fase

voor de renovatie van de hal, worden geschat op 3,3 miljoen euro.

Franse vlaggen in het Jekerkwartier ter gelegenheid van de nationale
feestdag van Frankrijk ‘Quatorze Juillet’.
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STICHTING TWIEDEHANDS-TWIEDEKANS Deze non-profit stichting

heeft ten doel om kansarmen te stimuleren door middel van het starten

en uitvoeren van sociale projecten in educatieve en creatieve zin.

Dagbestedingstrajecten, een kringloopwinkel, (kunst)workshops, kook-

trainingen, computercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten zijn

onder andere activiteiten die Stichting Twiedehands-Twiedekans

samen met een aantal vrijwilligers organiseert. Maar er gebeurt nog

meer! Vanuit het Living Room naar Studio Centraal. Het Living Room

project is een hiphopstudio waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar,

zonder eigen middelen en/of mogelijkheden, gratis en onder begelei-

ding hun tracks kunnen opnemen. Dit blijkt een groot succes te zijn

onder de hiphop minnende jeugd en daarom is een tweede ruimte

opgezet onder de naam Studio Centraal. Beide projecten worden aan-

gedreven door Mark Voorst, grondlegger van de Limburgse dialect-rap

en tevens organisator van de Limburgse hiphopfeesten.

MAASTRICHT KRIJGT ZIJN P.C. HOOFTSTRAAT Volgens wethouder

Luc Winants heeft Maastricht zijn eigen P.C. Hooftstraat want in de

Percee in Wyck kun je met je auto pal voor de winkels parkeren.

Hij plaatste dit statement bij de mogelijke komst van het gerenommeer-

de modehuis Hermès Paris op het pleintje aan het begin van de Wycker

Brugstraat. Het P.C. Hooftstraat-imago van de Wycker Brugstraat wordt

bevorderd door het aantrekken van andere dure topmerken als Gucci en

Louis Vuitton, maar ook door het verplaatsen van de Turkse Döner

Kebab kraam naar de Stationsstraat.
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Op 14 juli wordt de bestorming van de Bastille-gevangenis gevierd, waarmee in 1789 de Franse Revolutie begon. Bij deze gelegenheid legeren
Maastrichtse ‘Fransen’ in een bivak.



Het Vrijthof is volgestroomd voor de finale van het WK-voetbal.
De toeschouwers zien Oranje met 1-0 verliezen van Spanje.

STORM RICHT RAVAGE AAN Op 14 juli trekt er een heftige storm

over Maastricht met zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur.

De gemeente heeft honderd man extra personeel ingezet om de scha-

de van omgevallen bomen op te ruimen. Aan de Hertogsingel zijn twee

bomen omgewaaid. In het najaar zal de gemeente alle lindebomen aan

de Hertogsingel vervangen door jonge zilverlindes. Deze nieuwe bomen

worden in speciale boombakken geplaatst zodat ze beter kunnen

wortelen.

FINALE WK DOORKRUIST CONCERT RIEU De finale van het

Wereldkampioenschap Voetbal (WK) valt samen met het optreden van

André Rieu op het Vrijthof. In overleg met het stadsbestuur is besloten

dat het concert naar 13.00 uur wordt verplaatst. Vanwege de extreme

hitte wordt een dag later besloten dat dit matineeconcert bovendien

in het MECC wordt gehouden. Hier heeft Rieu alle vier de Vrijthof-
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wanden met coulissen nagebouwd als noodvoorziening bij extreme

weersomstandigheden. Op de grote televisieschermen van Rieu op het

Vrijthof zien de voetbalfans ’s avonds hoe Oranje met 1-0 verliest van

Spanje.

Het blijft maar waaien in 2010. Ook in juli richten stormen weer schade aan.
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Kinderen ontdekken Maastricht met het Kinderkompas. Wethouder Mieke Damsma helpt hen daarbij.

Na waterskiën komt wakeboarden. Spectaculaire demonstraties op de
Maas.

Een op de d’Artagnanlaan gevonden schedel krijgt eeuwen later zijn
gezicht terug door een gelaatsreconstructie. Waarschijnlijk gaat het om
een huurling of Spaanse soldaat die gevallen is bij het Beleg van
Maastricht in 1579. Het gezicht van ‘Carlos’ is te zien in het Centre
Céramique.



Verkoeling in het zwembad tijdens de maand juli met tropische
temperaturen.

Tijdens het wereldkampioenschap voetbal is een Afrikaans kinderkoor op uitnodiging van André Rieu op bezoek in Maastricht.

Tientallen volgeladen vrachtwagens staan op de brug van
Vroenhoven om zijn draagkracht te testen.
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Een groot deelnemersveld bij de Ronde van Wolder.

Bij het bustransferium aan de Geusselt reiken jongeren aan jongeren condooms
uit met een boodschap ….












