
   

Markt moet
Hoolhoes helpen

Kan een belegger het vastgelopen

Hoolhoesplan vlot trekken? Maastricht gaat

het proberen met een tender, een openbare

inschrijving.

JOHN HOOFS

De Geluksvogel zat al voor hij kon

gaan fladderen met geknakte vleugels.

Het nieuwe hart van Limmel en

Nazareth op de Hoolhoeslocatie bij

het spoor tussen de twee volkswijken

leek voorlopig alleen een nieuw

schoolgebouw te blijven, nadat

woningcorporatie Woonpunt had

laten weten de komende jaren geen geld te hebben om de

onderdelen woningbouw en winkels (inclusief supermarkt)

te betalen. Het was de zoveelste tegenvaller voor de

inwoners, die al jaren snakken naar goed nieuws voor hun

woonomgeving. Daar kon de optimistische, vrolijke naam

van de gezamenlijke basisschool – De Geluksvogel – weinig

aan veranderen.

Maar mogelijk zijn hulptroepen onderweg. De gemeente

Maastricht heeft signalen opgevangen dat ‘diverse

marktpartijen’ belangstelling hebben om de Woonpunt-

verplichtingen over te nemen. Een aanbesteding in de vorm

van een zogenaamde tender gaat in september de deur uit

om te peilen hoe concreet de markt van beleggers en

investeerders bereid is de helpende hand toe te steken.

Bij een tender houdt de gemeente de regie. Het in het Wijk

Ontwikkelings Plan (WOP) Limmel-Nazareth vastgelegde

bouwprogramma blijft intact, al zal het aandeel sociale huur
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geringer zijn. Marktpartijen kunnen laten weten hoe ze het

willen invullen en tegen welke prijs. De gemeente denkt in

het eerste kwartaal van 2017 tot een gunning te kunnen

overgaan.

De Geluksvogel is dan al open. De oplevering van de school

– correcter: integraal kindcentrum, met voor- en naschoolse

opvang en een nieuwe gymzaal – is gepland in november.

Na de kerstvakantie volgt ingebruikname. Daarna wil de

gemeente de basisschool aan het Sareptaplein in Limmel en

de gymzaal in de Askalonstraat slopen.

In het stadhuis leeft nadrukkelijk het besef dat het

Hoolhoesproject niet kan blijven slabakken. Daarvoor is het

te belangrijk. De elektriciteitsmasten zijn niet voor niks

verdwenen en de spooronderdoorgang tussen beide wijken

heeft voor veel meer veiligheid gezorgd. Het vervolg moet

nu ook snel realiteit worden: school, supermarkt, woningen.

Allemaal om de lee�aarheid te verbeteren. Dat is nodig,

want beide wijken zitten al jaren in het verdomhoekje. Zo

verliest Limmel ook nog de thuisbasis van zijn voetbalclub

RKVCL aan de rand van de wijk. De velden moeten wijken

voor de aanleg van waterbu�ers. De naastgelegen

kinderboerderij Hoeve Rome staat op de nominatie voor

een opknapbeurt en uitbreiding, zodat ze als

wijkontmoetingsplek kan gaan fungeren en logisch

onderdeel wordt van het wandel- en fietsnetwerk dat

gestalte krijgt in de Landgoederenzone. De toekomstige

exploitatie is nog ongewis, maar de gemeente ziet wel

kansen. Als commerciële en maatschappelijke activiteiten

aan Hoeve Rome kunnen worden toegevoegd, zijn er

wellicht partijen geïnteresseerd. Eind dit jaar begint een

zoektocht naar een exploitant.


