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Geachte Raad, 

Naar aanleiding van bovengenoemd ontwerpbestemmlngsplan, dat vanaf 23 juli ii 
zes weken ter inzage ligt. dien Ik de volgende zlenswlj2e In. 

In het gebied van de voormalige Jongensschool mrt gymzasl In de nabijheid van 
het Uurdesplefn In de wijk Wlttevrouwenveld heeft Mulleners Vastgoed het 
voornemen om maximaal 31 woningen te reaUseren, waaronder grondgebonden 
en gestapelde woningen. De voormalige school met gymzaal is een gemeentelijk 
monunwnt en als onderdeel van dit plan zal dit gebouw worden geheretructureerd 
lot een woongebouw. Het plan bevat tevens een wQzIgingsbevoegdheld waarmee 
enige nexlbllitelt is Ingebouwd voor het vervangen van twee woningen ten 
behoeve van een toekomstige dienstverlenende, kantoor- of maatschappeIHke 
fijnctle In het geval de markt of de omgeving daarom vraagt 
Het ontwerpbestemmlngsplan voorziet In het planok>gisch en Juridisch mogelijk 
maken van bovengenoemde voorziene ontwikkeling. 

In de verbeelding is een klein deel van het plangebied gelegen binnen 5 meter van 
de tunnelteen van de Koning Wlllem-Atexander-tunnel. Ambtelijk zun reeds 
afspraken tussen mijn uitvoeringsdiensten genneente Maastricht gemaakt om een 
gebiedsaanduiding Vrijwaringszone - tunnel' op te nemen, zodat deze In lijn is 
met de eender gemaakte afspraken In het kader van het bestemmingsplan •A2 
Traverse'. 

In de plantoelichtlng Is een paragraaf voor het milieu-planologisch aspect 
trillingshlnder opgenomen. Daarin wordt aangegeven dat het Initiatief de realisatie 
van een triliingsgevoelig object betreft en dat er geen trillingshlnder te verwachten 
Is als gevolg van de In de directe omgeving gelegen weg(en)of InrichtJngten) 
Ge2;ien de ligging nabij de A2-tunnel Is hinder niet uitgesloten. Ambtelijk Is vanuit 
de gemeente Maastricht, aangegeven dat hier (in iIJn met het bestemmingsplan 
'Burgemeester Baudulnstraaf) nader onderzoek naar dient te worden verricht. 
Ik verzoek u de uitkomsten van dat onderzoek te betrekken bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan en/of beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvrïag. 
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Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal initiatiefnemer maatregelen ° " ' 
dienen te treffen om het laagfrequent geluld en triilingsniveaij in de toekomstige 
woningen terug te brengen lot een vanuit het oogpunt van een goed woon- en 
leefklimaat acceptabel niveau. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFR.<\STI?UCrUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
hoofd Netwerkontwikkeling en Visie Rijkswaterstaat Zuid Nederland 
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Gemeente Maastricht 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht 
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Maastricht, 26 augustus 2020 

Betreft: Schriftelijke zienswijze ontwerp-beslemmingsplan 'Lourdesplein' 

Geachte heer, mevrouw, 
Graag willen wij als toekomstige bewoners van een huis aan de Groene Loper hierbü onze zienswijze 
gaven op het ontwerp-tjestemmingsplan 'Lourdesplein'. 

We lezen in het Gemeenteblad 2020,170973 (pubikatiedatum 08-07-2020) dat Muyeners Vastgoed 
het voornemen heeft om maximaal 31 woningen te realiseren in (het gebied van) de voormalige 
jongensschool/boksschool. 

We lezen in de aankondiging In het Gemeenteblad ook dat 'het voorgelegde plan een 
wijzigingsbevoegdhekl bevat waarmee enige flexibiliteit is ingebouwd voor het vervangen van twee 
woningen ten behoeve van een toekomstige dienstverlenende, kantoor- of maatschappelijke functie tn 
het gevaf de markt of de onngewng daarom vraagt.' Daarom vinden wij hel jammer dat nu de keuze 
gemaakt wonSl alleen te voorzien in woningen. Hier lijkt alteen de marktvraag meegevwHJen te zijn, 

Volgens ons is het belangrijk dat rond de Groene Loper een evenwicsht gaat ontstaan tussen wonen 
en andere functies. We begrijpen dat het commercieel gezien voor een partner als Mulleners 
verleidelijk Is om zoveel mogelijk woningen te ptennen, maar het risteo van monocultuur (alleen maar 
wonen) en daanmee van hel mislukken van het Groene Loper-project, ligt op de loer. 

Vertinden van buurten en bewoners en Investeren In leefbaarheid zijn speerpunten die de gemeente 
Maastricht heeft vastgesteld voor het Groene Loper-gebied. Een karakteristiek, monumentaal gebouw 
op de grens van WitteviouvrenveW en de Groene Loper is bij uitstek een plek die deze rol op zidi kan 
nemen. Dtt bgzondere gebouw leent zich goed voor het realiseren van publieke functies, start-ups, 
buurt-initiatleven. ateliers, winkd^es. etc. Het Is de rol van de gemeente om hierop te sturen met 
vergunningen en bestemmingsfrfannen en de commercièle belangen van de ontwikkelaars te laten 
samenvloeien met de andere f^annen en belangen van de omliggende buurten en bewoners. Daarom 
vragen wij u om ook wensen van de omgeving mee Ie laten wegen bij het invullen van functies in de 
voormalige jongensschool/boksschool. 

Gebouwen in een wijk hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de gemeensohapstin. Juist 
door het combineren van verschillends (publieke) functies kan een wijk betekenisvol poelen en kan er 
een gezonde, veericraditlge en diverse buurt ontstaan. In een wijk moet Immers niet alleen gewoond, 
maar ook geleefd worden. 

Harteiyk dank voor het meewegen van onze ziensvirfjzel 

Met vriendelijke groet, 

(oekomstige bewoners van de president RoosevaWaen 
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Maastricht, 5 augustus 2020 

Betreft. Schriftelijke zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Lourdesplein' 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag willen wij als toekomstige bewoners van een pand aan de Groene Loper hierbij 
onze aenswtjze geven op het ontwerp-bestemmingsplan «Lourdesplein» 

We lezen in het Gemeenteblad 2020,170973 (publicatiedatum 08-07-2020) dat 
Mulleners Vastgoed het voornemen heeft om maximaal 31 woningen te realiseren in 
(het gebied van) de voormahge jongensschool. 

Onsinziens is het beUngrijk dat rond de Groene Loper een evenwicht gaat ontstaan 
™ ^ l T r ' ^ ^ J P ^ " ^ commercieel gezien voor ̂ n 
partner als Mulleners verleidelijk is om zoveel mogelijk woningen te plannen, maar 
he nsico van monoculüinr (alleen maar wonen) en daannee van het mislukken van 
het Groene Loper-project, hgt op de loer. Dit risico is nu al aanwezig omdat er in de 
nieuwbouw al heel veel woningen zijn vooraen, waaronder ook veel 
apparteinentsgebouwen en woontorens (hoge woondichtheid): er géat dus al heel veel 
ffewoo«<y worden m het gebied. usmaeeiveei 

I '^/Ï!?r ^ de speerpunten die de gemeente Maastricht heeft gealloceerd 
voor het Groene Loper-gebied.' Een karakteristiek, monumentaal gebouw op de grens 
van Wlttevrouwenveld en de Groene Loper is bij uitstek een plek die deze rol opSch 
Kan nemen. 
Dit soort bijzondere gebouwen rond de Groene Loper lenen zich goed voor het 
reahseren van publieke flmcties. start-ups. buurt-initiatieven. ateliers, winkeltjes 
cafés/restaurants e.d. Het is de rol van de gemeente om hierop te sturen met ' 
verginmmgen en bestemmingsplannen en de commerciële belangen van de 
ontwikkelaars te laten samenvloeien met de andere plannen. 

Er moet«n gebouwen zijn die de gemeenschapszin bevordereo. Hierdoor kan een wijk 
betdcenisvol groeien en kan er een gezonde, veerkrachtige en diverse buurt ontstaan 
m Maastricht. 

Z f H r ' ^T^u ^r''^."^'' ^ ontwikkelaar gegund wordt dat deze in 
een deel van de school womngen realiseert, maar dat daaraan de voorwaarde 
verbonden wordt om dit te combineren met een publieksfunctie van een ander deel 
van het gebouw, met name de boksschool/g>-mzaal. De boksschool leent zich door 



zijn karakteristiek perfect om ei een publieke functie aan te geven, llel grasveld aan 
de President Rooseveltlaan-zijde is ideaal om ei een gioeue (ecologische) plek I tenras 
van te maken waar de diversileii aan bewoneis uit de verschillende buurten kan 
genieten en samenkomen. 

Wij betwijfelen of een volledige woonfunctie \ an de jongensschool, m.n. de 
bo!c5iscl)ool, m oveieenstemming is met eerder door de gemeente Maastricht 
aangewezen speerpunten die van belang zijn \ oor de ontwikkeling vaji dit gebied: 
verbinden, opheffen barrièrewerldng, irvesltrcn in irefbaarheid. 

Ii5 een wijk moet niet alleen gewoond, maar ook geleefd worden. 

Bij \'oorbaat dank en een fijne dagl 

Met x'riendelijke groet. 

1 

' Da stuJie Stoa m ü^oor 0\>er het Spoor (juli 2018) vemieldi als Strategisch doel 3; "\''8» 
aclttsdcant naar tweede vooiiuint": Stad en Spoor heeft de ambitie om de maat8cht|)pel|jke opgave 
aan de oostkant van de spoorzoiie aan te pakken door hier de \'olgende doelen aan te verbisdoi: 

een aantrekkeiij"k en levendig centrunipbied; 
een groen, aanwekkelijk en iransfonneerbaar gebied; 
meer economische viuiliteit met een hogere sociale participatie van en e?n 
gezondlieidstoename bij de huidige bewoners van de oostelijice wijken; 
een gehied dat zich in de toekomst Ion ontnlkkelen tot een concentratie van (kkio»cit«llgtJ 
economische actlvitdten. met eventueel op termijn pub]iek»ti'ekk«nde ftintties eu hogere 
stedelijke diclitheden. 


