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Bewoners Abtstraat dreigen met forse
claims

CALVARIEKLOOSTER
Door René Willems

Bewoners van de Abtstraat en omgeving dreigen met
miljoenenclaims als Maastricht vasthoudt aan de omstreden
bouwplannen voor het voormalige Calvarieklooster.

 - Het actiecomité hoopt van harte dat het niet zo

ver zal komen, aldus woordvoerder Jeroen Brouns zaterdag

tijdens een druk bezochte informatie-ochtend voor de buurt in

zaal Abrahamslook. Het dreigen met die forse schadeclaim is

volgens hem vooral ‘een drukmiddel om te komen tot een voor

alle partijen aanvaardbare oplossing’.

MAASTRICHT

Misschien is het voor ons wel gunstiger om daar
veertig luxe appartementen te bouwen. 
Renzo Goessens van Mulleners Vastgoed

In het voormalige klooster aan de Abtstraat en een nieuwe

aanbouw zouden aanvankelijk 41 woningen komen.

Projectontwikkelaar Mulleners heeft later echter een nieuw plan

gelanceerd dat voorziet in 153 wooneenheden. Dat worden dus

piepkleine appartementjes, vreest de buurt.
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Volgens Renzo Goessens van Mulleners Vastgoed klopt het

verhaal zoals het actiecomité het heeft gepresenteerd aan de

buurt niet. Meer woningen betekent volgens hem niet

automatisch meer bewoners. In grote appartementen wonen vaak

veel meer mensen dan in kleine, zegt hij.

Het actiecomité verwijt de gemeente Maastricht dat zij het plan

via een verkorte procedure erdoorheen probeert te duwen. Met

die strategie zet het college de raad buitenspel, vindt het comité.

Dat kan niet als het om zo’n ‘substantiële’ afwijking gaat, vindt

het comité.

Het actiecomité heeft inmiddels een zienswijze ingediend bij de

gemeente. Zo’n veertig bewoners hebben zich daar bij

aangesloten. Volgens Joost-Pieter Katoen van het actiecomité valt

altijd te praten over het aantal woningen. Hij wil zich niet

vastpinnen op een concreet aantal, maar noemt vijftig

‘bespreekbaar’. „Dat is al heel wat anders dan de nu voorgestelde

verviervoudiging”, benadrukt hij.

Het actiecomité praat maandag met Mulleners. Volgens Goessens

is het aantal woningen ook voor hem bespreekbaar. „Misschien is

het voor ons wel gunstiger om daar veertig luxe appartementen te

bouwen”, zegt hij. „Maar ik weet niet of de buurt daar blij mee zal

zijn.”


