
De hoogedelachtbare vrouwe burgemeester Penn-Te Strake,

U, als ons aller maastrichtenaren burgermoeder, zult toch hopelijk wel kunnen begrijpen hoe 
groot het verlangen is van   , om zijn geboorte woning na te laten aan zijn nabestaanden; hij 
heeft het georven van zijn ouders en grootouders, die het bijna 100 jaar geleden zelf 
gebouwd hebben.
Hier ligt zoveel geschiedenis, dit huis is zo hém en hij IS het huis, dat geen geld ter wereld 
die pijn verzachten kan, mochten hij en ik het komen te verliezen. Het zal zijn dood worden. 
Ik smeek U bij deze dan ook uw koers te wijzigen en af te zien van het verzoek om 
onteigening aan de Kroon.
Niet alleen omdat ik voorkomen wil dat wij elkaar in het juridische veld te moeten gaan 
bestrijden, maar bovenal omdat ik het vertrouwen wil herstellen in de menselijkheid van de 
maastrichtse politiek.
Persoonlijk maak ik me er niet zo druk over wat betreft de uitspraak van de rechter (als het 
al voorbij de Minister van Binnenlandse zaken komt überhaupt): de wet op onteigening is 
niet in het leven geroepen voor dit soort situaties en ik ben er dan ook sterk van overtuigd 
dat wij in het gelijk gesteld gaan worden. Veeleer zou ik willen voorkomen dat er 
gemeenschapsgeld van alle maastrichtse inwoners dat veel beter besteed kan worden aan 
speeltuintjes (!) uitgegeven gaat worden aan tevergeefse juridische kosten en tijd verloren 
gaat (jaren!), terwijl er ondertussen een plan B gemaakt zou kunnen worden, om ons huis 
heen, met behoud van het sfeervolle straatbeeld van de Bourgognestraat en mét 
ondersteuning van de wijkbewoners; water bij de wijn, kiezen voor een proces en een plan 
dat breed gedragen wordt door de burgers van Wyck. Ik zie dat veel liever gebeuren, en 
daar kan nu nog voor gekozen worden.

Het is mijns inziens dan ook van het grootste belang dat het bestemmingsplan voor het
gehele gebied voorlopig ongewijzigd blijft, om ruimte te maken voor een proces dat werkelijk
de naam Burgerparticipatie mag dragen. Daar is wel tijd voor nodig, maar de belangen zijn
hier dan ook groter dan enkel financieel en van een enorme impact op dit deel van de wijk
met gevolg strekking van decennia vooruit op het gebied van burgerwelzijn!
Mocht dit werkelijk niet overwogen kunnen worden dan verzoek ik dringend om specifiek
voor ons huis en bedrijfsruimte een uitzondering te maken in het plan, zodat dit pand onder
de oude wet blijft vallen. Voor ons is het van belang dat we ons huis kunnen blijven
gebruiken zoals we dat nu kunnen, en gewoon op ons dakterras van de frisse lucht, de
vogeltjes in de bomen en de zon kunnen blijven genieten.
Als u er dan toe over wilt gaan het bestemmingsplan toch te wijzigen op 20 april van dit jaar,
dan vraag ik u bij deze vriendelijk om ons met dit huis buiten beschouwing te laten tot de
rechter besloten heeft van wie dit huis eigenlijk is.

Dank u wel voor uw aandacht en begrip,
Ik zou graag nog meer vertellen over de activiteiten van mijn bedrijf, Atelier Zonnewijzer,
maar daarvoor verwijs ik u naar de website www.zonnewijzer.org
Voor vragen of een gesprek van mens tot mens op een bankje in het park
(met corona-afstand natuurlijk) ben ik beschikbaar.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
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