THEMA: Bovengrondse herinrichting
Buurtinformatieavond Centrum Oost dd. 02 december 2014
Plandeel: Park en Infra
Betreft: beantwoording vragen, opmerkingen en suggesties

Onderstaand de beantwoording van de vragen, opmerkingen, suggesties ingebracht door de
aanwezigen op de Buurtinformatieavond Maastricht Oost van 02 december 2014. Het overzicht is in te
zien op http://www.a2maastricht.nl/nl/themas/bovengrondse-herinrichting.aspx
Het betreft hier het plandeel Park & Infra en de in betreffend verslag blz. 42 t/m 76 vermelde vragen,
opmerkingen en suggesties.
4.2.2 Vragen, opmerkingen en ideeën

Reactie

Over een eventuele verplaatsing van het
oorlogsmonument werden veel reacties
ontvangen.
12 reacties hadden betrekking op het NIET
verplaatsen van het monument. Met name
werd de zorg uitgesproken dat het monument
onherstelbaar beschadigd zou kunnen
worden. Niet alleen de beeldengroep maar
ook de betonnen sokkel waarop deze
beelden staan, behoren onlosmakelijk tot het
monument. Daar tegenover stonden reacties
van omwonenden die voor verplaatsing van
het monument waren. Niet iedereen vond
daarbij het middeneiland het beste idee
omdat er wellicht te weinig ruimte zou
kunnen zijn voor de dodenherdenking. We
merken dat voorstanders vóór verplaatsing
dit vooral zijn omdat het monument tegen de

De gemeente heeft de ambitie om het
Koningsplein/ Oranjeplein opnieuw in te richten tot
één stadspark, verbonden met de Groene Loper.
Onderdeel daarvan is de aanleg van een verbreed
groen middeneiland aan (het westelijk van de
Groene Loper gelegen deel van) de Scharnerweg.
Die nieuwe centrale plek is bij uitstek geschikt voor
een iconisch object zoals bijvoorbeeld het
oorlogsmonument.
Randvoorwaarde is echter dat het monument
volledig kan worden behouden. Om te kunnen
beoordelen of het technisch mogelijk is om het
bronzen beeld met pleisterwerk voetstuk te
verplaatsen zijn de bouwtekeningen van de
fundering nodig. Zodra deze beschikbaar zijn, zal
de gemeente de technische haalbaarheid van het
idee beoordelen. Naast de financiële haalbaarheid
(op dit moment is er geen budget) is vooral de
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achtergrond van de Koningsresidentie aan
kracht inboet, terwijl omwonenden ook graag
zien dat misbruik van het monument wordt
tegengegaan door een betere locatie.

technische haalbaarheid bepalend of het idee
überhaupt kan worden uitgevoerd.

Wij begrijpen de gehechtheid aan de huidige
plek en de emoties die dit idee oproept. Daarom
gaan wij het idee in overleg met de buurt
zorgvuldig onderzoeken in de wetenschap dat
er op dit moment geen budget voor is.

Daarnaast is de gemeente van mening dat een
eventuele verplaatsing van het monument niet
verhindert dat de jaarlijkse herdenking op het
Koningsplein in de setting van het nieuwe park kan
plaatsvinden.
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Ook over het hondenlosloopgebied waren de
meningen verdeeld, zij het dat de
tegenstanders in de meerderheid zijn.

Een aantal mensen verzocht ons om vooral
rekening te houden met mogelijke overlast
door evenementen, zwervers, dealers,
brommers, hangjongeren en -ouderen, maar
ook spelende kinderen. Het plaatsen van
camera's zou mogelijk een oplossing bieden.

In de reacties werd zorg uitgesproken over
mogelijk zieke bomen en te hoge bomen die
het uitzicht kunnen belemmeren. Ook werd
geadviseerd om grote bomen te behouden,
meer soorten bomen te planten, meer bomen
te planten op het Oranjeplein en met
grassen te werken. Ook vroeg men zich af of
de gemeente - gezien de bezuinigingen- het
toekomstig beheer en onderhoud op een
goede manier zou oppakken en volhouden.
Zichtbaar was dat het getoonde
schetsontwerp veel stof tot nadenken gaf.
We ontvingen veel reacties waarin nieuwe
mogelijkheden werden geopperd
(hardlooproute, voetbal- en basketbalkooi,
studieruimtes, wi-fi, gladde verharding voor
skate- en urban sports, parkeerruimte voor
fietsers, fitnesstoestellen/parcours -ook
geschikt voor ouderen-, waterpartij of
zwemfontein, kinderboerderij),veel
enthousiaste reacties over de mosasaurus,
de mogelijke komst van een paviljoen en
terrassen, tips, maar ook zorg over de
nieuwe locatie van het speelterrein (te kort bij
drukke weg).
Over het ontwerp en de herinrichting van het
park werden ook algemene reacties en tips
ontvangen. Het gaat dan over voldoende
vuilnisbakken, verlichting, de uitstraling,
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Een hondenlosloopgebied is een voorziening die
een aantal mensen als hinderlijk zien. Aan de
andere kant kan een dergelijke voorziening ook
overlast en ergernis voorkomen.
De komende periode zal de gemeente verder
onderzoek doen naar het belang van en het
draagvlak voor een dergelijke voorziening.
Op dit moment is er sprake van een eerste
schetsontwerp om u een betere indruk te geven
over hoe het zou kunnen uitzien. Welke
mogelijkheden en kansen er ontstaan.
Vooralsnog denken we in mogelijkheden, waarbij
we zeker bij de inrichting rekening zullen houden
met veiligheid en toekomstig beheer.
Bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp
worden de omwonenden betrokken.
Allereerst starten we met een bomeninventarisatie/beoordeling. We kijken naar vitaliteit, aanwezige
ziektes, welke bomen geschikt zijn om te
verplanten enz..
In het 2e kwartaal van dit jaar willen we dan samen
met de omwonenden het schetsontwerp gaan
uitwerken in een basisontwerp voor het park.

Op dit moment is er nog geen budget voor het
speelterrein, paviljoen en andere voorzieningen.
De gemeente gaat op zoek naar mogelijkheden en
extra middelen om voorzieningen te realiseren. Ook
dit proces zal verder invulling krijgen in
samenwerking met de omwonenden.
Wij nemen alle reacties dan ook graag mee.

De gemeente wilt graag gebruik maken van de
ideeën, de verschillende invalshoeken en het
gedachtegoed van de omwonenden.
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duurzame oplossingen, natuurlijke
materialen, stevige ondergrond met het oog
op rolstoelen en wandelwagens,
ondergrondse infra, logische looproutes etc.

Het is een proces waar we samen met open vizier
instappen om vervolgens eind 2016 te starten met
de aanleg van het park.
Bij de reacties werden ook ideeën geopperd
over mogelijke evenementen, het stimuleren
van kennis en culturele activiteiten. Er
bestond ook zorg omtrent overlast door
evenementen.
Onderstaande reacties worden
afzonderlijk beantwoord.
Prijsvraag voor naam van park,
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We gaan in 2015 werken met een
Klankbordgroep Ontwerp Koning/Oranjepark
om de basisinrichting van het park verder
gestalte te geven.

Naam: Oosterpark
Buurtpark/Leeuwenpark (Ampereplantsoen)
aub erbij betrekken
Wie doet onderhoud?
Overleg met VVE’s van flats aan
Koepelstraat en Oranjeplein, niet alleen van
de Toren en ANWB flats
Parkeerterrein Oranjeflat ondergronds.
Bereikbaarheid Frankenstraat vanaf groene
loper, hieronder aan de frankenstraat liggen
ook winkels die willen ook bereikbaar blijven!!

Er is nog geen evenementenprogramma
vastgesteld. Mogelijke toekomstige evenementen
worden samen met de omwonenden besproken.

Omdat we twee parken met elkaar willen
verbinden, zou hier wel aanleiding toe bestaan.
Een leuk idee. Denken we verder over na.
Zie voorgaande opmerking
De gemeente zal hier bij de inrichting van het park
zeker rekening mee houden.
Onderhoud en beheer gebeurt in principe door de
gemeente, met ruimte voor eigen initiatief.
De gemeente wilt verder in gesprek met alle
omwonenden en zal daartoe actief mensen
benaderen. De eerste verkennende gesprekken
hebben al plaatsgevonden.
Zou zeker mooi zijn, echter de gemeente heeft in
deze geen rol en geen budget.
De Frankenstraat blijft tweerichtingsverkeer. Vanuit
de Parklaan kun je alleen vanaf het zuiden er in en
naar het noorden er uit.

Werkgroep Park & Infra dd. 10 februari 2015
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