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Nieuwe
opleidingen
aan UM

In het gelid

SCHAATSEN

André Rieu
werkt samen
met Holiday
On Ice

MAASTRICHT
De rechtenfaculteit van
de Universiteit Maastricht
start 1 september met twee
nieuwe masteropleidingen: Intellectual Property
Law and Knowledge
Management. De twee
masters worden onder
dezelfde naam aangeboden,maar leveren verschillende titels op: Legal Master (LLM) of Master of Science (MSc).
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OVERLAST

Roep om
meer politie
op de Maas

Ongeval A2:
4 gewonden

3

CENTRUM - Het Regiment Limburgse Jagers heeft donderdagmiddag op het Vrijthof 82 militairen beëdigd. Vlak
voordat het grote moment aanbreekt, is de spanning van de gezichten van de soldaten af te lezen.
Foto: Jean-Pierre Geusens

OONDER US

Scholieren
vertellen
over hun
vakantieplannen

9

BOMMEN

Krejje Dörrep en
Roed Dörrep
verwoest in oorlog
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Rooyse Wissel start met
begeleid verlof tbs’ers
LIMMEL
Forensisch Psychiatrisch Centrum De
Rooyse Wissel Maastricht in Limmel start
binnen enkele weken
met de eerste begeleide
verloven van twee tbs'
ers. Dit zal op termijn
uitgebreid worden met
nog enkele begeleide
verloven.

Wim Hazeu en het
management van de Rooyse Wissel een rondetafelbespreking plaats. Bij dit
overleg waren ook de
buurtraad Limmel,enkele
leden van het bewonersoverleg, een projectleider
van het Veiligheidshuis en
enkele andere belanghebbenden aanwezig. De
Rooyse Wissel heeft tijdens dit overleg openheid
Vorige week vond onder en duidelijkheid gegeven
leiding van wethouder over de kliniek en de vei-

Restaurant
rozemarijn

ligheid voor de omgeving.
De kliniek hanteert het
beleid 'openheid in geslotenheid'. Dit wordt onder
andere gedaan door een
open en duidelijke informatieverstrekking. Buurtraad Limmel is erg positief
over de manier waarop de
kliniek communiceert.
Voorzitter van de buurtraad Math Thomissen
noemt het erg positief dat
de tbs-kliniek openheid
geeft. "De afgelopen jaren

was er bij de mensen uit
Limmel erg veel onrust
over de bestemming van
Overmaze en er is ook veel
verzet geweest tegen de
komst van een tbs-kliniek
in onze woonwijk. Het
gevoel dat alles achter de
rug van bewoners om
werd gedaan, heeft veel
mensen wantrouwend en
bang gemaakt. Dat de kliniek met ons in gesprek
gaat en luistert naar wat
wij als buurtraad kwijt

willen, vind ik een goede
zaak. Dat wij geïnformeerd worden over veranderingen, zoals nu dat
tbs'ers met verlof zullen
gaan, vind ik prettig. Limmel is een kleine gemeenschap en iedereen kent
elkaar. Het is goed dat we
weten waar onbekende
wandelaars
vandaan
komen", stelt Thomissen.
Marion Tijssens

Lees verder op pagina 5.

MAASTRICHT
Bij een ongeval op de A2
net onder Maastricht zijn
woensdagavond
twee
zwaargewonden en twee
lichtgewonden gevallen.
Alle vier de slachtoffers,
drie mannen en een vrouw
in leeftijden tussen de 18
en 25 jaar, zaten in een
auto die vanuit Luik richting Maastricht reed.
Om iets voor acht uur
ging het ter hoogte van
Gronsveld
mis.
De
bestuurder van de wagen
verloor de macht over het
stuur toen hij met de auto
in de linkerberm terecht
kwam.Vervolgens schoot
de wagen over de weg naar
de rechterberm en tolde
daar enige malen.Drie van
de vier inzittenden raakten bekneld en moesten
uit het wrak worden
bevrijd.
De twee zwaargewonden hebben kneuzingen
en hoofdletsel

Pak me dan! Voor slechts €17,90

Zomer Avond Menu
voor € 60,(incl. wijn en koffie)
Van maandag tot donderdag.
Reserveren gewenst!

Havenstraat 19 - Maastricht
T: 043-4506505
www.restaurant-rozemarijn.nl

Ticketverkoop* via de balies van

VVV Maastricht,
Kleine Staat 1 &
VVV/ANWB Maastricht,
Wijcker Brugstraat 24
* Tickets worden verkocht op
passagiersnaam en reisdatum.

Lekker even naar Brussel. Het kan heel voordelig. Voor € 17,90 heb je al
een enkele reis en voor meereizende kinderen tot 12 jaar betaal je slechts € 4,voor een dagretour. De reis begint in de 75 minuten sensatie:
de Maastricht-Brussel Express. Je zit zo in hartje Brussel en daar kun je blijven
winkelen, terrasje pakken, slenteren, een museum bezoeken… en voor een paar
euro’s meer trein je verder naar Antwerpen, Oostende of noem maar.
Dus als je er even helemaal uit wilt, pak dan de Maastricht-Brussel Express.

Bel: 0900 040 0039
of 046-4775597
Vragen over bezorging

Je kunt ook mailen naar
bezorging@nwg-online.nl
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'Verlofregime Rooyse
Wissel is enorm streng'

MAASTRICHT

LIMMEL
De komende weken
kunnen bewoners van
Limmel worden geconfronteerd met tbs' ers
op begeleid verlof. Geen
reden tot paniek, vindt
advocaat Job Knoester.
Advocaat Job Knoester,
raadman van Wilhelm S.,
heeft samen met zijn kantoorgenoten ongeveer 25
cliënten in de Rooyse Wissel. Hij noemt de Rooyse
Wissel de kliniek met dé
strengste regeling wat verlof betreft. Er is een strenge eigen verlofcommissie
en hij kan met zekerheid
stellen dat patiënten van
deze kliniek pas op verlof
gaan als dit heel zorgvuldig is getoetst. Een aanvraag om verlof van
patiënten uit deze kliniek
wordt zelden tot nooit
afgewezen. Dit zegt zeker
iets over de mate waarin
patiënten toe zijn aan verlof en indirect iets over de
veiligheid. "De kans dat
jongens tijdens zo'n verlof, al dan niet begeleid of
proefverlof,iets uithalen is
naar mijn idee uitermate
klein.Ze doen enorm hun
best om voorbeeldige
patiënten te zijn omdat al
hun verloven en rechten
worden ingetrokken bij
een misstap”, aldus Knoester.
Hij zegt echter ook dat
de balans zoek raakt. "Ik
voorzie in de toekomst
escalaties als dit zo door
gaat. Cliënten raken
gefrustreerd omdat ze
door het te trage en te
strakke verloftoetsingssysteem en het tekort aan personeel vaak te lang moeten wachten op verlof.
Ook zitten ze veel meer op
cel dan noodzakelijk is

Tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Limmel.
volgens hun behandelplan. Dit omdat ze te lang
moeten wachten op therapieën of omdat er gebrek
aan personeel is.Maar ook
de onrust in de maatschappij en mediaheisa zijn hier
debet aan.Daarom vind ik
open dagen en bekendheid met het tbs-systeem
van groot belang. Burgers
moeten beseffen dat
tbs’ers mensen zijn die
behandeld worden voor
hun problematiek,mét als
doel ze terug te laten keren
in de maatschappij. Dat is
ook waarom heel zorgvuldig stap-voor-stap verlof
uitgebreid wordt. Gezien
het aantal verlofbewegingen per jaar ben ik van
mening dat het risico op
recidive tijdens verlofonttrekking erg laag is. Wilhelm S. was echt een grote
uitzondering", verduide-

lijkt de raadsman. Dat de
ontsnapping en recidive
van zijn cliënt echter
desastreuze gevolgen had
voor het hele tbs-regime
noemt hij heel zorgwekkend. "Het is zelfs zo erg
dat het de andere kant
opslaat en mijn collega's
en ik vinden dat dit voor
de tbs-oplegging erg schadelijk is, zelfs zodanig dat
cliënten weigeren mee te
werken aan onderzoek en
er alles aan doen om niet
in de tbs te komen. Dit is
niet het doel van tbsoplegging en het tbs-systeem", verzucht Knoester.
De komende weken kan
Limmel geconfronteerd
worden met onbekende
wandelaars rondom de
kliniek. Begeleid verlof
van tbs-ers wordt stapvoor-stap opgebouwd en

Foto: Marion Tijssens

een rondje kliniek is de
eerste stap. Uitbreiding
naar proefverlof duurt
dan nog lang. Voordat een
verlofaanvraag door de
toetsingscommissie is,verstrijkt minstens een half
jaar.

Voorlopig
zullen
patiënten dan ook in
Maastricht of directe
omgeving alleen onder
begeleiding op verlof
gaan.
Marion Tijssens

DI. 28 JUL. geeft de Limburgse organist Marcel Verheggen een concert in de Sint Servaas Basiliek in Maastricht. Op het programma staan werken van o.a.
Felix Mendelssohn, César Franck, Arvo Pärt en
Alexandre Guilmant. Marcel Verheggen is de vaste
bespeler van het indrukwekkende orgel van de Sint
Servaas Basiliek. Hij is tevens artistiek adviseur van
de Stichting Pro Organo, die jaarlijks het orgelfestival Maastricht L'Europe & L'Orgue organiseert. Het
concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt
€3. Voor meer informatie zie www.orgelfestivalmaastricht.nl
JUL. Het Kindervakantiewerk van Stichting Trajekt geeft
deze zomer weer het kindervakantiepaspoort de
Kom-pas uit. In de Kom-pas staan de kindervakantie-activiteiten die 22 instellingen in de stad aanbieden. Bij alle Maastrichtse basisscholen worden in
totaal bijna 8.000 exemplaren van het paspoort
bezorgd en uitgedeeld aan alle meisjes en jongens
van 6 tot en met 12 jaar. De Kom-pas is geldig van
zaterdag 25 juli tot en met zondag 6 september.
Daarnaast presenteert Veolia weer het kindervakantie-bus-abonnement De Rittepetit. Het busabonnement geeft recht op zes weken onbeperkt busvervoer door heel Maastricht. De Rittepetit is tot en
met vrijdag 28 augustus voor €6,50 te koop bij het
Veolia Servicepunt aan de Parallelweg 59. Kijk ook
op www.trajekt.nl, waar de Kompas te vinden is.
Voor informatie over de Kom-pas en over de vele
overige Kindervakantiewerk-activiteiten kan men
zich tijdens kantooruren wenden tot het centrale
informatieadres: Stichting Trajekt- Kindervakantiewerk, tel. (043) 3 288 588; vragen naar Petra
Debets, Susan Honings of Germaine van Elewoud.
VR. 31 JUL. is Place Sainte Marie, Mariastraat 3a in
Maastricht, in de sfeer van de Tango. Dans, muziek,
tapas van 20.00 tot 24.00 uur Open Air Tangosalon.
T/M ZO. 2 AUG. vindt een expositie plaats in de Timmerfabriek in Maastricht. De tentoonstelling met
schilderijen van Loe Jonas zijn dagelijks van 11.00
tot 17.00 uur te bezichtigen.
MA. 3, 10 en VR. 7 AUG. wordt een introductiecursus Raja Yoga Meditatie gegeven. De cursus bestaat
uit drie lessen. Deze cursus is van 19.30 tot 20.30
uur aan het Schepenenplein 39 in Maastricht. Deelname is gratis. Opgave en info: Brahma Kumaris
Spirituele Academie afdeling Maastricht, tel. 043325 4206, e-mail maastricht@nl.bkwsu.org, website
www.bksa.org.
WO. 5 AUG. wordt een Natuurontdektocht voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar gehouden. Men start
om 10.00 uur bij het CNME-kantoor, Statensingel
138, Maastricht. Aanmelden kan via e-mail:
info@cnme.nl of tel. 043-3219941. Denk aan stevige schoenen en kleren die tegen een stootje kunnen. Deelname is gratis.

'Vertekend beeld over tbs'ers'
Vervolg van pagina 1
Bestuurder Sanne Verwaaijen en locatiedirecteur Hyacinthe van Bussel
van de Rooyse Wissel
Maastricht benadrukken
dat de kliniek goed bereikbaar zal zijn voor klachten
en opmerkingen van
bewoners en andere
belanghebbenden en het
beslist niet de bedoeling is
dat zaken stiekem worden
gedaan. Aan het eind van
het jaar zal de kliniek offi-

cieel geopend worden.
Ook is het de bedoeling
dat te zijner tijd rondleidingen of een open dag
gehouden worden, zodat
de mensen uit Limmel een
kijkje in de kliniek kunnen nemen.
Toine de Beer, algemeen
directeur van de Rooyse
Wissel, heeft kort geleden
met burgemeester Leers
gesproken over de oprichting van een regioraad
voor de Rooyse Wissel

Maastricht. Hierin zullen
afgevaardigden van de
buurtraad,politie,scholen
uit de omgeving, het Veiligheidshuis en andere
belangengroepen zitten.
De onrust over tbs-ers is
toegenomen na de ontsnapping van tbs-er Wilhelm S. in juni 2005. Hij
pleegde tijdens zijn ontsnapping een gruwelijke
moord.Vanaf dat moment
is de angst en onrust in de
maatschappij buitenspo-

rig en is de media-aandacht bij onttrekkingen
van tbs-ers enorm.
Verwaayen noemt het
een vertekend beeld.
Uiteraard
blijft
elk
gepleegd misdrijf door
tbs-ers op verlof vreselijk,
maar het aantal ontsnappingen tijdens verlofbewegingen is relatief laag
en de keren dat patiënten
recidiveren tijdens verlof
zijn de afgelopen jaren op
een hand te tellen.

WERELDWINKEL MAASTRICHT STEUNT EERLIJKE HANDEL
Om aandacht te vragen voor de Millenniumdoelen, staat de komende weken bijna elke
zaterdag een infostand op de Markt. Elf
leden van het Platform Millenniumdoelen
Maastricht zullen zich daar presenteren.
Zo’n dertig vrijwilligers runnen de Wereldwinkel
Maastricht aan de Brusselsestraat. U kunt er
terecht voor een breed assortiment food- en
handwerkproducten uit meer dan veertig
landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Eerlijke handel, millenniumdoel 8, staat bij de
wereldwinkels voorop. Daarom vindt u er volop
fair trade- en milieuvriendelijke producten. De
meeste opkopers zorgen bij hun begeleiding
van de producenten ook voor scholing én

voor toegang tot basisgezondheidszorg voor
iedereen.Daarnaastproberendewereldwinkels
het partnerschap met producenten in het
‘Zuiden’ te versterken.
In de millenniumstand vindt u houtsnijwerk,
kettingen, aardewerk en stoffen. Kom naar de
Markt en steun met uw aankoop de eerlijke
handel!
contact
Wereldwinkel Maastricht
Brusselsestraat 7
6211 PA Maastricht
Tel: 043 - 321 22 13
E-mail: info@wereldwinkelmaastricht.nl
www.wereldwinkelmaastricht.nl

www.maastricht2015.nl

ZATERDAG 25 JULI OP DE MARKT

“In Maastricht staat kwaliteit van
leven centraal. Daar investeren
we in. Maar dat moeten we ook in
de rest van de wereld doen. Met
de wekelijkse millenniumstand
willen we zichtbaar maken hoeveel
mensen in Maastricht al aan de
Millenniumdoelen werken. Help
mee! Kom naar de Markt of kijk
op www.maastricht2015.nl en
investeer in een betere wereld
voor iedereen!”
Wethouder Welzijn
Jacques Costongs

