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Spreker: voorzitter Scouting Theresia, sinds 60 jaar huurder van een aanzienlijk deel van de kelderruimten (ruim 

400m2) onder de Theresiakerk. 

Reden inspraak: Wij worden als jongerenvereniging op korte termijn verzocht plaats te maken voor de 

Philharmonie Zuid Nederland. 

 

Mening en voorstel:  

Wij zijn in beginsel helemaal niet tegen de komst van de PZN naar de kerk als daarmee de kerk behouden kan 

blijven voor de stad. Echter, de oplossing die onze verhuurder Stichting Jeugd- en verenigingsbelangen St. 

Theresia Maastricht (hierna JVB) aandraagt om de kerk te behouden voor de stad, strookt niet met artikel 2 van 

de statuten van deze stichting (die op 28-5-1985 notarieel zijn vastgelegd). Ik citeer: “De stichting heeft ten doel 

de behartiging van de balangen van de verenigingen en in het bijzonder de jeugdverenigingen, in de parochie 

van de Heilige Theresia te Maastricht.” Einde Citaat. Artikel 3 van diezelfde statuten nuanceert bovenstaand 

doel door aan te geven dat de stichting dit doel tracht te bereiken binnen de door het kerkbestuur ter 

beschikking gestelde ruimten.  

We zijn op 29-12-2020 per email officieel in kennis gesteld door de het bestuur van Stichting JVB, dat de door 

ons gebruikte ruimten dienen te worden ontruimd. Inofficieel waren we eerder op de hoogte van de 

voorgenomen plannen, maar een duidelijke datum is in deze hoedanigheid niet eerder gecommuniceerd dan 

eind december. De datum die ons mondeling is meedegedeeld zou eind mei, begin juni 2021 zijn. Deze datum is 

vanwege hierna te noemen redenen voor ons niet wenselijk. 

Op 15-1-2021 heeft het dagelijks bestuur van sc. Theresia een eerste goed verlopen gesprek gehad met het 

kerkbestuur, thans ook bestuur van stichting JVB, waarin wij als scouting onze visie en voorstel op de 

voorgenomen plannen van het kerkbestuur kenbaar hebben gemaakt. In het kort: 

 Wij als scouting Theresia geven nadrukkelijk de voorkeur aan het voortgezet gebruik van een deel van de 

ruimten; (zijnde ongeveer 25% van de huidig in gebruik zijnde ruimten); 

 Indien dat niet mogelijk blijkt verzoeken wij om dan in elk geval tot 1 augustus 2021 te mogen blijven 

met het oog op ons 60-jarig jubileum; 

o In dat geval zoeken wij bovendien: 

 Hulp bij de ontruiming; 

 Een magazijn voor de materialen die wij willen houden; 

 Een onderkomen om met de blijvende leden bijeen te kunnen komen. 

De stichting JVB heeft toegezegd zich voor bovenstaande in te spannen. 

De redenen waarom wij een kleinere oppervlakte willen behouden zijn tweeledig: 

1. Door het steeds verder teruglopen van de ledenaantallen en met name het gebrek aan begeleiders 

vanaf het komende seizoen (vanaf sept. 2021) kunnen wij als vereniging geen jeugdleden meer 

begeleiden.  

2. Wij willen als vereniging blijven voortbestaan als kenniscentrum voor de scoutingregio Maastricht alsook 

voor activiteiten binnen de wijk, door middel van het beschikbaar stellen van kennis en onze materialen. 

Onze oproep aan de raadleden:  



Bovenstaande in ogenschouw nemende is scouting Theresia van mening dat in de besluitvorming omtrent de 

subsidieverlening inzake de verhuizing van PZN, rekening gehouden dient te  worden met ons voorstel tot 

behoud van het door ons voorgestelde klein gedeelte van de ruimten Dit zou o.i. niet hoeven te botsen met de 

plannen van PZN, noch met de plannen van verhuurder noch met onze eigen toekomstvisie. Het vergt wellicht 

een gewijzigde plattegrond. 

Dank u wel voor de geboden spreektijd 

 


