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Erkenning voor
bljzondere waarde
van holle \Megen
De holle weg bij Bruister-

bosch wordt uiteindelijk

toch niet verhard. Zo'n hol-

le weg is te waardevol. En

dat geldt meteen ook voor

alle andere holle wegen.

J n Bruisterbosch is dinsdag-

I avond waarschijnlijk een klein
I feestje gevierd. Maandenlang
.l- hebben de bewoners van het
gehucht bij Margraten gevochten te-
gen het verharden van de Wijnweg.
En niet voor niets, want ze
hun zin. De holle weg blijft
die is: een holle weg.

krijgen
zoals

De gemeente Eijsden-Margraten
wilde de holle weg beter berijdbaar
maken voor ûetsers door er een
mooi laagje asfak overheen te leg-
gen. Dat stuitte op massaal verzet
bii de inwoners van Bruisterbosch
en Termaar, die absoluut geen 'snel-
wegvoor fi.etsen in hun achternrin
willen. Hetproæstfilmpfe op Face-
book werd liúxn.ooo keer be-
keken, zegt Lenqr Gelissen van het
actiecomité Tegen zjnloos asfalt .

Geschrokken van zo veel weer-
stand kwam wethouder Armand
Oprei! al vlug met een aangepast
plan: geen asfalq maar een halÊ

'verharding van kiezel, verstevigd
met een schep cement, Maar ook
dat viel in Bruisterbosch nieg in goe-
de aarde. Verharding is verharding
concludeerde het actiecomiti en in
die zin is cement net zo verkeerd
als asfal¿

Dç plannen van de wethouder -
ongetwijfeld goed bedoeld - kregen
begin deze week de genadeklap.
Die werd uitgedeeld door de Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land een instelling die onder meer
wat taken van de vroegere dienst
Landeliik Gebied heeft overgeno-
men. Met het verharden r¡an de hol-
le wegzou de gemeentewel eens
de suenge Flora- en Faunawet kun-
nen overtreden, waarschuwde de
diens¿

De briefvan de dienst, die rea-

door René Willems

çerde op een verzoek tot hand-
haring van de Dassenwerkgroep
Limburg had betrekking op het
asfalteren van de Wijnweg. Loos
alarm duq concludeerde Opreii
.wantr¡/e gaan dus helemaal niet
asãteren". Maar al snel bleek dat
òok het aanbrengen vah een halÊ
verharding risico's met zich mee-
brengt voor de dassenburchten
langs de holle weg. Watvoor de
dienst aanleiding zou kunnen zijn
om de werkzaamheden straks stil
te leggen.

Voor dat perspecriefschrikte de
politiek in Eijsden-Margraten uit-
eindelifk toch terug. Het CDA bleef
edrter als één man achter zijn wet-
houdersaan en hield onverkort
vast aan het verharden varl zoals
raadslid Peter Hendrilis het formu-
leerde, 'de slagader van ons uifge-
breide fietsnetwerk'.

Maar de coalitiepartners PvdA
en PGE-M durftlen de gok niet aan.
Zij-stemden samen met de bijna
complete oppositie - alleen WD'er
Jack Lemmerlijn ging mee met het
CDA - tegen het verharden van de
Wijnweg. Daarmee was het plan
van tafel.

Gejuich op de publieke tribune,
die helemaal'vol zat rnet inwoners
van Bruísterbosdr en Termaar. De
actievoerders hadden hun zin: de
Wiinweg blijft vooralsnog een hol-
le weg zo'n landschappelijkè parel
waarvoor toeristen nog altijd gnag
naar Zuid-Limburg komen.

Maar het verrassende besluit van
de gemeenteraad reikt verder dan
Bruisterbosch en Termaar. Met de-
ze beslissing spreekt de raad met-
een ook zijn erkenning uit vsor de
bijzondere betekenis van holle we-
gen in het buitengebied.

m*¡oz

door Laurens Schellen

Dat Maastricht inmiddels een,,ech-
te iritemationale studentenstad" is
met niet alleen de lusten en econo-
misdre revenuer! maar ook met de
lasten. En dat,,de intenties" van
veel betrokken partijen goed zifn.
,,Maar de gouden sleutel voor de
oplossing bestaat helaas niet. Het is
bepaald geen towal dat alle andere
studentensteden met exact dezelf-
de vraagslukken worstelen", lijk
Van Grootheest al bij voorbaat de
spijker op de kop te slaan.

Toch zal Maastricht de almaar
groeiende kameroverlastproblema-
tiek op zijn minst moeten zien te
beteugeler¡ linksom of rechtsom.
Anders dreigt de zaak in menige
woonwijk te ontsporen. Want zo-
veel kwam dinsdag eveneens aan
het lichc voor bewonerq actiecomi-
tés en buurtplatforms in studenten-
rijke wijken als Limmel Brusselse-
poort, Belfort en de binnenstad is
de maat meer dan vol. En wie deze

De wijkprotesten in Maas-

tricht tegen de vaak chroni-
sche overlast van (studen-

ten) kamerberwoners krij gen

steeds bredere \Meerklank.

Net als de roep om maatre-

gelen en oplossingen. Maar

de grote vraag is: welke dan?

Fn door wie? Want niets is

zo complex als het aanpak-

ken van burengeruchg

straathinder eri ander men-

selifk ongerief Hetgeen niks

af doet aan de vaak schrij-

nende verhalen.

e 'maakbare' samenle-
ving ten spijq er zijnzat
maatschappelijke vraag-
stukken en intermense-

lijke problemen die simpelweg niet
ofnauwelijks op te lossen zijn.Ze-
ker in geval van contrasterende be-
langen, Die slotsom kwam dinsdag-

avond pijnlijk bovendrijven aan
het eind van een inspraakbijeen-
kornst over de nieuwe, liberalere
huiwestingsregels in Maastricht"
Met als voomaamste schietschiif de
chronische overlast die kamers be-
wonende studenten veroorzaken
in diverse woonwijken.

Fen uitpuilende nadszaaf pro- .

testborden en actieposters met niet
mis te verstane boodschappen vor-
men deze avond het decor van de
zogeheten stadsronde. Daarin peilt
de'gemeenteraad de meningen van
inwoners, organisaties en andere
betrokken partijen in de aanloop
naar politieke standpunten en defi-
nitieve besluiworming later dit
jaar. Als één ding duidelijk wordg
dan is het wel dat (studenten)ka-
meroverlast een open zenuw raak
in de stad. De nogal schimmiç ta-
boesfeer die tot nog toe rond het
thema heeft gehangen, heeft plaats-
gemaakt voor felle discussies en
hoog oplaaiende emoties.

Logisch dus dat de verantwoor-
delijke wethouders Mieke Damsma
(D66, Student en Stad) en Gerdo
van Grootheest (Groenlinkq' Volks-
huisvesting) hun inleidend praatie
behoedzaam formuleren. Waarbij
ze niet nalaten te benadrukken dat
de gemeente ,,fors inzet" op erken-
ning en aanpak van het probleem.

Karakteristiek beeld van een van de ruim 3500 stúdentenhuizen in.Maastricht.

Karneroverlast

Þ lnwoners Bruisterbosch
begroeten besluit om
holle weg niet te verharden
met opgelucht applaus.

Þ Proæstfilmpje tegen
asfalteren van Wijnweg
is op Facebook reeds
77.000 keer bekeken.
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ROVI- Actie-tegen afleiding in verkeer

App te
appen

gen het
op de fiets'

'Op de fiets? Modgs aan!'

Dat is het devies van de cam-

pagne tegen afleiding in het

verkeer die gisterochtend be-

gon aan het Porta Mosana

Colleç.
door Sioerd UVillen

at meníg persoon tegen-
woordig aan zijn of
haar smarcphone ver-
groeid þ is voorvelen

æn bron van ergemis. Behalve ver-
velend is dat in hetverkeer ook
nog eens sçrieus gevaarlijk. Om
sctrolieren daarv"¿n bewuist te ma-
ken, kreeg het Pora Mosana Colle-
ç gisteren bezoek van het ROVL
(Regionaal O¡gaan Verkeersveilig-
heid Limburg), wethouder fohn
Aarts (Mobiliæit) envan TeamA-
Ierg een sticìting die jongeren in-
zet om gedragweranderingbij de
jergdtot stand te brengen-

Rond ro.oo uur begint de pauze
op het Porra Mos:ìna en stroomt de
aula vol Na de aankondiging loopt
wethouder Aarts het podium op, æ-
lefoon in de han{ zogernamdfr*-
senô ;]a ik zitnu op de ûets, ik
kom erzo aan." Maar dan botst de
wethouder op eerr onbenraakt ogen-
blik op zijn woordvoerder. De slap-
stickadtþe inleidingvan de be-
wustwordingsactie is korq maar -
te oordelen naar de reactiesvan de
sctrolieren. niet al te krachtig. De
meeste leerlingen herpakken hun
routine. Enkele groeþies leerlingen

die wel geïnteresseerd zijn in de ac-
tie krijgen quizvragenvan de jonge.
renvan TeamAlert en kunnen in
groepjes op de foto gaan met een
karonnen instagrambord met daar-
op hun goede verkeersr¡oome-
mens. Kern van de actie is vooral
de app die is ontwikkeld. Asrrid
Hah¡raths (ROVL): -Als je de app
Fietsmodus insalleert en aanzetzo-
dra je op de fiets stapt, krijg je even
geen meldingen meer van binnen-
komende beridrten. Bij het aßtap-
pen schakel je de blokkering weer
uit, en kun ie al je berichæn bekij-
ken en beantwoorden Doortii-
dens het'fietsen de blokkering aan
te -zetterL kun je per kilometer pun-
æn verdiener¡ waarmee je uiæinde-
lijk prijzen kunt winnen. Bijvoor-
beeld bioscoopbonne& een setje
speakers of zeJfs een fiets."
Het is te hopen dat de app een zuc-
ces word¿ Een gedragwerandering
onder fietsers lijkt nodig aangezien
minister Melanie Scåulø van Hae-
gen (Infnstructuur en Milietr) vo:
rig jaar al zei niets tè zier Ín een
verbod op mobieltjes op de fiets.
Tegelijkertí¡d Iíeçn de cijfen er
niøom. Hahn¡aths: -Voþns onze
gegevens spelen mobiehjes een rol
bij een vifftle van alle verkeersonþ
vallen waarbÍj jorryerea beaokken
nini'

Op 3o aprilwordt er campagne
gevoerd in de binnensta{ en in
mei krij gen het Bonnefantencolle-
ge en de Bemard Lievegoedsctrool
bezoek van TeamAlert-

O O. de app Fiètsmodus te downloa-
den: wwwfietsinodus.nl

avond opnieuw de stortvloed van
Hachten, frustraties, gif onbegrip
en andere emoties van getergde
burgers in'doodgewone' straten
aanhoort, kan zich daar veel bij
voorstellen. Nachtelijke feesærU in
alcohol gedrenkt gebral en andere
chronische lawaaioverlast op wat ie
noemt onchristeli¡ke ure4 iapeÉ
opgetroopt vuilnis, overal wildge-
parkeerde fietsen. Hele strater¡ en
buurten in Maasnictrt die er simpel-
weg hoorndol van worden Chris
Meij s, wijkbestu.urder in Limmel,
vertaalt de problematiek in zifn ei-
gen woorden: ,,Hetwordt de hoog-
ste tiid dat.Maastricht als het om
studentenhuisvesting gaat eindelijk
eens volwassèn word¿ De zachte
aanpak in deze stad werk niet."

Waarmee de toon van de avond
is gæet De ene na de andere boze
bewoner geeft lucht aan ziin of
haar opgekropte frustraties en
schetst schriinende situaties en
pnkijken die vaak al jarenlang spe-
len Een van hen is Maaike Hoelç

Þ taw¡ne van klachten over
(studenten)kameroverlast
ligt Maastrichtse politiek
nvaar op de maag.

psydriaær van beroep, getrouwd
mét een boekhandelåà-en moêtier
van vierHn<feièi. De 5o-jarige im-
port-Maastridrtse \ñ/oont met haar
gezin al ruim rwintig jaar in een
knus jaren-dertig-rijtjeshuis; pal
naast een ïvoning met'ácht buiten-
landse studenten . Zogeheten short-
stayers, die.telkens hooguit een
maandje of tien op hun kamer bi-
vakkeren.,,Vooropgestel( ik bên
zelf ook student geweest, ik weet
van de hoed en de rand. Maar het
is hier een ramp, een regelrechte
ramp. Vooral's nachts is het lawaai
niet te harden. Van slapen komt
weinig terechg vaak moeten we in
het holst ùan de nacht vluchæn
naar de logeerkamer aan de adrær-
ziide. Alles hebben we geprobeerd
maar dan ook'echt alles. Samen
met de buren en andere inwoners
van de straat Prater¡ praten en nog
eens Pfirten met de studenten.
Overleggen Aßpraken maken Con-
tinu contact zoeken met de huis-
baas die op Cuba woont Ontelbare
ke¡en de politie bellen. Maar uitein-
delijk helpt rtiets, helemaal niets.
Al twintþ jaar lang. Waarom legt
de gemeente ofpolitie geen boetes

9p bijelke forse ovemeding? En
\ilaarom voþ er geen huisuitzet-
ting of andere sanctie als een stu-
dent voor de zoveelste keer over.de

foto Rot óostvegel

schreefgaat? Overal werlt dat zo-,

behalve als het om studentenka-
mers gaaL"

Maar er vallen ook tegengelui-
den op te tekener¡ zelß op deze
lolksprotestarrcnd'. Van de verenþ-
de kamerverhuurders (WWM) en
vastgoedeigenaren bijvoorbeeld
die onder meerbezigzijn met de
'uitbouw'van een cehtraal kla&-
tenmeldpunt m de invoeringvan
een kwaliteitskeurmerk ,,En laten
we wel wezen", zoekt WWM-
voonnan Huib van Gastel àe nuan-
ce. ,,Maastricht telt 44wijken. In
het leeuwendeel daarrran hoor je
weinig klachten. Kenneliik loopt
het daar dus beter." Aanvankelijk
schoorvoetend melden ook be-
stuurders van studentenverenigin-
gen zich aan het front Zewijzen er
onder meer op dat de lieftle toch
echt van twee kanten.moet komen
,,Voorbeeldie. Als wii een leuk
buurtevenement op touw zetter!
zie je amper wijkbewoners."

De lokale politiek is nu aan zet
om daarwaar mogeliik aanvullen-
de mãatregelen te tr€ffen die kamer-
overlast en -wildgroei moeten redu-
ceren. Een heidens karwei Rond
de zomer doet het itadsbestuur de
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Inval in drugslab
op woonboot
De politie is gisteren een woon-
uooi in de haien van Boschpoorì
in uaastr¡cnt binnengevallen In
de woning zott zich een diugslab
bevinden" De inval was op verzoek
van iustitíe in BelgiÇ dat bevestigt
dat de actie deel uitmaakt van een
onderzoek naar de productie van
synthetische drugs. Het ís nog niet
bekend wat er is aangetroffen.

CADIER EN KEER

lobby Yoor behoud
Yan Het Kærptnt
Provincie en gemeente Eiisden-
Àfargfatenlobbyei samen voor het
openhouden van izugdgevangenìs
flet Keerpunt in Cadier en Keer.
De inricJrting moet van het minis-
terie over twee iaar dicht De ç-
mee¡rte is baug dat vervolgens ook
andere instellingen bij feugd?qry
Sint-toseph, zoals tca¡us en úe
sctrool, in het gedrang komen

Leerlingen op de foto met het 'instagrambord'. foto fohennes Timmefinâns

eerste voorzetten. Wordt vervoþd
dus, ongetwijiitd in alle hevighãid.


