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INLEIDING 
 
 
De Bedenkingen/Zienswijzen van  Bewonersvereniging Ravelijn worden ingegeven door  grote 
teleurstelling  over de effecten  van onze inspraakinspanningen en de wijze waarop de Gemeente 
Maastricht inhoud geeft aan haar verplichting om middels inspraak tot een evenwichtige afweging van 
diverse belangen te komen.  
In deze weging van belangen heeft de Gemeente ons inziens onevenredig grote prioriteit gelegd bij 
het verwezenlijken van haar doeleinden voor woningbouw en zijn andere afwegingen  en 
ontwikkelingen ons  inziens niet of  te weinig in het UP meegenomen. 
De Bewonersvereniging Ravelijn deelt met andere organisaties  en belanghebbenden de zorg dat  er 
door een te eenzijdige belichting een onomkeerbare situatie ontstaat voor een in Maastricht uniek 
gebied waar  meerdere monumentale waarden gestapeld liggen.  
 
 
Wij hechten eraan te benadrukken dat onze drijfveren niet gevoed worden door een houding tegen 
door de gemeente te nemen verantwoordelijkheden, maar door een visie voor behoud van waarden 
die onherstelbaar beschadigd zullen worden. 
Wij brengen in dit verband in herinnering dat de woonschool Ravelijn, die in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw op de nominatie stond gesloopt te worden, voor de slopershamer is behoed door een 
glasheldere visie van de Bewonersvereniging  Ravelijn voor behoud van dit project en een niet 
aflatend verzet tegen deze sloop.  
In het verlengde daarvan  ligt hier nu een plan voor waardoor in 1 besluit 3 monumentale waarden 
worden aangetast  
 
De Bewonersvereniging Ravelijn is al sinds jaren actief niet alleen om de belangen van de 
buurtbewoners te behartigen, maar zij heeft ook visies ontwikkeld over bescherming van natuur- en 
cultuurbelangen in de nabijgelegen gebieden. Zij onderhoudt daartoe dan ook geregeld kontakten met 
diverse organisaties die in dit stuk ook ter sprake komen. 
 
Blijkens de door ons en andere organisaties gevoerde  inspraak bestaat er hoegenaamd 
geen draagvlak voor het plan. Niet  in de Ravelijn, niet bij  Buurtcomité Brusselsepoort-oost, niet bij 
Stichting Maastricht Vestingstad, niet bij Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en ook niet bij 
de Bond Heemschut. Van andere organisaties zijn studies in voorbereiding die wijzen in de richting 
van afwijzing van het bouwplan (Vereniging Natuurmonumenten.) 
 
Wij zijn van mening dat de gemeente in de voorbereiding van het UP is tekortgeschoten. In Hoofdstuk 
1 wordt dit nader uitgewerkt. 
 
Het UP is een invulling van: 
. de Structuurschets Maastricht-West uit 1993,  
. het Bestemmingsplan Maastricht-West uit 1994 (inclusief wijziging 1995) (?)  
. het Buurtplan Brusselsepoort uit 1995.  
 
Wij  constateren dat de tijd die verstreken is tussen Structuurschets Maastricht-West  (1993)- waarop 
het bestemmingsplan  Maastricht West is gebaseerd- en het UP een periode van bijna 10 jaar beslaat. 
In deze periode zijn er veel nieuwe inzichten gegroeid.  U vindt ze in dit stuk genoemd in Hoofdstuk 2. 

 
Hoofdstuk 3 gaat in op alternatieve bouwlocaties die wij de gemeente tijdens de inspraak hebben 
aangedragen. 
 
In Hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op bedenkingen ten aanzien van de diverse deelgebieden 
conform de deelgebiedenkaart die onderdeel uitmaakt van het UP. 
 
In Hoofdstuk 5 worden de argumenten aangedragen op grond waarvan wij van mening zijn dat  er, 
tijdens het inspraaktraject, procedurele fouten gemaakt zijn en  dat er sprake is van misleiding van de 
burger en de volksvertegenwoordigers. 
 
Hoofdstuk 6 verwoordt de door ons gevoelde bedreiging die van het UP uitgaat ten aanzien van  het 
voortbestaan van onze buurt  
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In Hoofdstuk 7  worden onze conclusies samengevat. 
 
Tot slot vermelden wij dat we op de hoogte zijn van de Zienswijzen/Bedenkingen van Buurtcomité 
Brusselsepoort-Oost, Stichting Maastricht Vestingstad en de Bond Heemschut. Wij staan deze 
organisaties toe ons stuk integraal als onderdeel ingevoegd te beschouwen  van hun 
Zienswijzen/Bedenkingen  en beschouwen de hunne als integraal ingevoegd bij ons stuk. 
 
 
HOOFDSTUK 1: VOORBEREIDING  UITWERKINGSPLAN 
 
1.1 Inleiding 
 
Wij missen in het UP enkele vergunningen, die volgens ons verleend hadden dienen te worden en 
onderzoeken die ons inziens hadden moeten worden verricht voorafgaand aan de vaststelling van het 
plan.  
 
1.2 Natuurbeschermingswet 
 
In par. 3.5 van de toelichting  van het UP (Natuurbescherming) wordt opgemerkt dat de Minister van 
LNV bij besluit van 14 februari 2003 heeft besloten dat de voorgenomen werkzaamheden en de 
uitbreiding van de functie woondoeleinden geen schadelijke gevolgen hebben voor het beschermd 
natuurmonument de Hoge Fronten, zodat geen ontheffing van de Natuurbeschermingswet hoeft te 
worden aangevraagd c.q. hoeft te worden verleend. 
 
Wij maken u erop attent dat wij deze mening van de Minister van LNV niet delen en dat wij daarom 
bezwaar hebben gemaakt tegen de voorgenoemde beschikking van 14 februari 2003.   
( bijlage 1). Zolang in deze procedure niet in hoogste instantie is beslist staat nog geenszins vast dat 
er inderdaad geen ontheffing op grond van de Nb-wet nodig is. En mocht blijken dat een ontheffing 
toch nodig is, dan staat nog geenszins vast dat deze ontheffing ook daadwerkelijk kan worden 
verleend.  
 
1.3 Flora en Faunawet 
 
 De Hoge Fronten zijn aangewezen als natuurmonument o.a.vanwege het in dit gebied voorkomen 
van de muurhagedis en beschermde plantensoorten. Uit niets blijkt dat er bij het opstellen van het 
plan enig onderzoek gedaan is naar het voorkomen van de muurhagedis en beschermde 
plantensoorten in het plangebied. Het is dus niet duidelijk of er een ontheffing nodig is en zo ja, of 
deze wel kan worden verleend. Het plan is derhalve onzorgvuldig voorbereid.  
 
1.4 Mer 
 
De bouwplannen vallen volgens  sommige gemeentelijke kaarten  precies buiten de grens van het 
Masterplan Belvedère. 
Van de andere kant valt het groene gedeelte van het  onderhavige plan wel binnen de grenslijn van 
Belvedère. 
Voor het plan Belvedère moet een Mer worden uitgevoerd. 
De bouwplannen ,die buiten de grens hiervan zijn gehouden, betreffen juist de kwetsbare delen van 
het totale plan 
Door de bebouwingszones buiten het Belvedèreplan te houden en het groengedeelte  erbinnen te 
laten  vallen omzeilt de gemeente een mogelijk negatief uitvallende conclusies in het kader van de 
Mer  juist voor de kwetsbaarste  gebieden van het onderhavige plan. 
 
1.5 Monumentenwet 
 
In 3.4 van het UP wordt ingegaan op Archeologie en Natuurhistorie.  
Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Hoge Fronten. De Hoge Fronten is aangewezen 
als Beschermd Natuurmonument, alsmede als Beschermd Rijksmonument. Volgens de toelichting 
(pag. 8) blijft het voorliggende bouwplan buiten de grens van het Rijksmonument en is er daarom 
geen bezwaar tegen de voorgenomen werkzaamheden.  
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Volgens ons is het zo dat het plangebied over de grens van het Rijksmonument heen gaat namelijk ter 
plaatse van de garageboxen aan de Achtzaligheden, de geplande achterontsluiting van de woningen 
aan het Erfprinsbastion en het nieuwe entreeplein. Ons inziens had de gemeente eerst moeten 
onderzoeken of er redelijkerwijs geen zwaarwegende bezwaren waren te verwachten voor bebouwing 
op het gebied van het Monument.  Tegen vergunningverlening in het kader van de Monumentenwet  
zullen wij bezwaar aantekenen. 
Het UP is ook in deze onzorgvuldig voorbereid. 
 
1.6 conclusies 
 
Het UP mist op essentiële punten een adequate danwel zorgvuldige voorbereiding. Besluitvorming 
over het UP is gebaseerd op onvolledige of nog niet voorhanden zijnde informatie. 
 
Door een oneigenlijk spel met plangrenslijnen, omzeilt de gemeente  door belanghebbenden  en 
hogere overheden te toetsen verantwoordelijkheid /verplichting. 
Dit geldt in het bijzonder voor de Mer. 
 
 
HOOFDSTUK 2: GEWIJZIGDE INZICHTEN 
 
2.1 Inleiding 
 
De gewijzigde inzichten over de beoordeling van waarden in het gebied zijn 10 jaar na de 
Structuurschets Maastricht-West maar ook na de vaststelling van het Bestemmingsplan Maastricht- 
West  talrijk en substantieel. In het UP belijdt de gemeente ons inziens enkel met woorden dat zij deze 
inzichten heeft meegewogen bij de vaststelling van het plan. 
 
2.2 Ravelijn als potentieel gemeentelijk monument 
 
Sinds 1993 is de visie over de woonschool Ravelijn sterk veranderd. De gemeente onderkent het 
cultuurhistorisch belang van de woonschool, maar gaat er in haar beoordeling vanuit dat deze 
vooralsnog geen status heeft als monument. 
Voor het verkrijgen van een gemeentelijke status is, i.t.t. een landelijke status, geen beperking 
opgelegd over de leeftijd van het object. De gemeente kan dus uit eigen beweging overgaan tot het 
verlenen van deze status.  
Wij zijn van mening dat de gemeente de erkenning van de waarde van de woonschool gestand zou 
moeten doen door haar de status van gemeentelijk monument te verlenen voordat besloten wordt 
over de bouwplannen. 
 
2.3 Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) 
 
In diverse publicaties heeft de RDMZ de cultuurhistorische waarde van de enig overgebleven 
woonschool “De Ravelijn” in Nederland benadrukt. Een status als Nationaal Monument kan worden 
aangevraagd in 2006. De geïsoleerde ligging van de Ravelijn wordt steeds als een belangrijk kenmerk 
van de woonschool genoemd. 
De RDMZ heeft in haar advies d.d. 12 nov. 2002 haar standpunt bepaald in zake het bebouwingsplan 
(bijlage 2) en heeft daarin de bebouwing van met name de flats afgewezen. Ook wijst de Dienst op de 
mogelijkheden die er liggen in het Masterplan Belvedère. Door de inventarisatie van het  
naoorlogs cultuurerfgoed dat recent gestart is, is de Ravelijn opnieuw prominent in beeld gekomen. 
 
2.4 Convenant Natuurmonumenten 
 
In 1999 werd de zogenaamde “Intentieovereenkomst” gesloten tussen de gemeente Maastricht en de 
Vereniging Natuurmonumenten. De daarin vastgelegde doelstellingen luiden:  
- Het totaal aan ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden tenminste behouden en de 
hoofdstructuur verder ontwikkelen; 
- De natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten beschermen en bevorderen; 
- De bewustwording van de bewoners op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie 
versterken. 
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De Groep Planning/Mens en Ruimte uit Brussel, in samenwerking met de Universiteit van Leuven, 
werkt momenteel in opdracht van o.a. de Vereniging Natuurmonumenten aan een advies betreffende 
het onderhavige plangebied. De presentatie van het advies van Natuurmonumenten was voorzien mei 
j.l. Door omstandigheden is de presentatie verdaagd naar september a.s. In verslagen van 
bijeenkomsten van Natuurmonumenten met o.a. de Ravelijn is de richting van het advies neergelegd. 
Het hele bouwplan wordt als zwakte van het in te richten gebied gekenschetst (bijlage 3) 
 
2.5 Interreg Hoge Fronten 
 
De betekenis van de vestingwerken wordt in het kader van Interreg IIIB North-West Europe aanzienlijk 
geherwaardeerd. Stichting Maastricht Vestingstad gaat hier in haar Bedenkingen/Zienswijzen op in. 
Wij volstaan met aan te geven dat hier sprake is van belangrijke nieuwe inzichten.  
 
2.6 Unesco 
 
Er worden voorbereidingen getroffen om de Vestingwerken geplaatst te krijgen op de lijst van 
Cultureel Werelderfgoed van Unesco. Ook hierover treedt de Stichting Maastricht Vestingstad meer in 
detail. Ook hierover is niets terug te vinden in het UP. 
 
2.7 Lagroup 
 
Zeer recent heeft het adviesbureau Lagroup een rapport uitgebracht in opdracht van de Gemeente 
Maastricht, waarin dit bureau de Gemeente adviseert om zich voor de profilering van de stad te richten 
op het Romeinse tijdperk, het Middeleeuws Religieus tijdperk, de jonge Garnizoensstad en het 
Industrieel tijdperk. De Hoge Fronten behoren tot het tijdperk van de jonge Garnizoensstad. 
 
2.8 Belvedère 
 
Het Masterplan Belvedère is van latere datum dan het bestemmingsplan Maastricht-West. Naar dit 
plan wordt verschillende keren in ons stuk verwezen. In de bij de Startnotitie en de Ideeën-Carousel 
en het Ontwerp-masterplan gebruikte tekeningen, foto’s en beschrijvingen, is er sprake van een 
begrenzing van het toekomstige Belvedèregebied incl. dit uitwerkingsplan. Bovendien maakt het 
plangebied van dit Uitwerkingsplan deel uit van het experimenteergebied noord-west, zoals 
aangewezen in de experimentenwet “Stad en Milieu” (zie pag. 31 fig. 33 Ontwerp Startnotitie 
“Milieueffectenrapportage” Dit stuk is in uw bezit). 
 
2.9 Brusselsepoort-Oost 
 
De opvattingen van het Buurtcomité Brusselsepoort-oost zijn logischerwijs niet meer dezelfde als die 
van 1993. Wij verwijzen in dit verband naar de in gezamenlijkheid uitgebrachte brochure “Ravelijn en 
Hoge Fronten onder vuur” (bijlage 4). 
 
2.10 Stichting Maastricht Vestingstad 
 
Door alle euregionale en internationale ontwikkelingen heeft er bij deze stichting in de loop der jaren 
een inhoudelijke upgrade plaatsgevonden waardoor standpunten ten tijde van het bestemmingsplan 
zijn verlaten en/of bijgesteld. 
De Stichting Maastricht Vestingstad heeft dan ook in haar inspraak meerdere malen aangegeven dat 
de flats van het bouwplan een visuele vervuiling vormen (bijlage B1/2) voor het cultuurhistorisch 
monument de Hoge Fronten en dat overschrijdingen van monument-grenzen onacceptabel zijn (de 
Bond Heemschut heeft gelijkluidende bezwaren geuit).  
 
2.11 Conclusies 
 
De gemeente zegt in het UP dat zij tot een integrale afweging is gekomen. 
Op grond van alle nieuwe inzichten, waarvan sommigen zeer actueel zijn, zou realisering van het UP 
achteraf enkel tot de conclusie kunnen leiden dat de gerealiseerde bebouwing berust op verouderde 
en niet bijgestelde inzichten en als zodanig te beschouwen is als een ernstige cultuurhistorische en 
onomkeerbare vergissing. 
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HOOFDSTUK 3: AANGEDRAGEN ALTERNATIEVEN 
 
3.1 Inleiding 
 
De bewonersvereniging Ravelijn heeft meerdere malen alternatieven aangegeven voor de 
bouwplannen. 
 
3.2 Tuinen Hogeschool Zuyd 
 
We hebben de gemeente gewezen op de in de nabijheid van de Ravelijn gelegen locatie van de 
Hogeschool Zuyd. De gemeente is samen met Sint Servatius bezig met de ontwikkeling van 9 
stadsvilla’s waarvoor een bestemmingsplanwijziging heeft plaatsgevonden. De schrijnende behoefte 
aan woningbouw waarmee de gemeente de bouwplannen motiveert valt ons inziens in redelijkheid 
niet te rijmen met de plannen om 9 woningzoekenden onderdak te bieden op een locatie waar, 
eveneens met bestemmingsplanwijziging, een substantieel grotere bouwpotentie ligt die bovendien 
uitermate geschikt is voor seniorenhuisvesting.  
 
3.3 Belvedère 
 
Opname van het bouwquotum in het Masterplan Belvedère is ook een van de door ons aangedragen 
alternatieven. Dit plan voorziet in de bouw van +/- 5000 woningen. In later stadium hebben we dit 
gekoppeld aan de optie Hogeschool Zuyd. 
Voorgesteld is om op grond van gedegen onderzoek de behoefte aan seniorenwoningen voor 
Brusselsepoort-Oost  vast te stellen en de Hogeschoollocatie in die behoefte te laten voorzien. De 
overige bebouwing zou dan kunnen worden opgenomen in het Masterplan Belvedère. 
 
3.4 Conclusies 
 
De Gemeente heeft zelf geen aantoonbaar onderzoek naar alternatieven gedaan en heeft onze 
alternatieven afgewezen. 
 

 
HOOFDSTUK 4: PLANINHOUDELIJKE ASPECTEN 
 
4.1 Inleiding 

 
Hoewel wij van mening zijn dat het onderhavige plan in het geheel geen doorgang zou moeten vinden 
willen wij toch reageren op de in hoofdstuk 4 van de plantoelichting weergegeven planbeschrijving en 
de bij het plan behorende voorschriften. Als eerste treft U enkele bedenkingen over de kaarten 
Gemeente (27-11 2001) en Arcadis (06-04 2003) aan. Vervolgens zal worden ingegaan op de 
deelgebieden in de volgorde die in het plan gehanteerd is. Wij zullen zeer uitgebreid ingaan op alle 
aspecten betreffende de flats (deelgebied 1). Van de deelgebieden 2 t/m 5 worden enkel de specifieke 
bedenkingen op een rij gezet. 
 
4.2  Bedenkingen over de kaarten Gemeente(27-11 2001) en Arcadis (06-04 2003) 
 
Wij constateren verschillen tussen de plankaart van de gemeente die tijdens de inspraak 
gepresenteerd is ( 27-11 2001) en de kaart van Arcadis behorend bij het uitwerkingsplan.(06-04 
2003). Beide kaarten zijn opgenomen in het UP. 
 
- De bestemmingsgrens op de Arcadiskaart is t.o.v. de oorspronkelijke kaart  bij blok 1 -de flats - (zie 
bijlagekaart met deelgebieden:) met 2,5 meter verschoven. De kaart geeft wel bebouwingsgrenzen 
aan van de flats, maar de bebouwingsgrens van de parkeergarage ontbreekt.  Hierdoor wordt  het  te 
bebouwen oppervlak  vergroot met 360 M2 in vergelijking met het plan waarop is ingesproken. 
 
-Verlegging van de bestemmingsgrens geldt ook voor de blokken 2, 3 en 4. 
 
-In de oorspronkelijke kaart is geen sprake van entreegebouwen van de flats. Volgens het 
uitwerkingsplan mogen deze entreegebouwen max. 30 m² bedragen.  Het  toch al minimale doorzicht 
tussen de bouwblokken wordt op ooghoogte daardoor verder geminimaliseerd. 
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-Voorts worden in de bestemmingskaart van Arcadis een aantal ontsluitingspaden weggelaten. De 
voorschriften voor wat betreft de woondoeleinden (UP artikel 2) omvatten ook verkeersdoeleinden. In 
een aantal gevallen waar volgens het plan, waarop is ingesproken, overduidelijk een ontsluiting ten 
behoeve van aanliggende woningen is gepland is echter niets opgenomen. Uit nadere bestudering 
van artikel 3 van de voorschriften blijkt dat de beoogde ontsluiting onderdeel uitmaakt van de 
groenvoorzieningen. Dit is het geval bij de blokken 1 (ontsluiting aan beide langszijden en de drie 
doorsteken door de houtwal) en 2, 3 en 4 (achterontsluitingen aan de parkzijde). 
 
- Uit  artikel 3 kan eveneens worden afgeleid dat de aangegeven groenvoorziening op de Arcadiskaart  
voor parkeerdoeleinden mag worden gebruikt. Tijdens de inspraak is hiervan nooit sprake geweest. 
- Ook biedt artikel 3 ruimte voor andere bouwwerken, waarvan tijdens de inspraak nooit sprake is 
geweest. 
 
Conclusies 
 
De kaarten van de Gemeente en van Arcadis verschillen van elkaar . De kaart van Arcadis bevat 
toevoegingen en weglatingen die zijn aangebracht na de geëvalueerde inspraak. De noodzakelijke 
verkeersontsluitingen worden zowel onder de voorschriften van woondoeleinden als van 
groenvoorzieningen opgenomen. Artikel 3 mist door gebrek aan specificatie een waarborg voor het 
behoud van de getoonde groenstructuur en dient gespecificeerd te worden. Dit is van belang niet 
alleen ten aanzien van de te bebouwen gebieden, maar ook ten aanzien van het schootsveld. 
Het geheel mist transparantie van bestuur naar belanghebbenden. De bestemmingskaart en de 
voorschriften dienen in deze fase volledige betrouwbaarheid te garanderen.  
 
4.3 Concrete bouwplannen 
 
4.3.1  De flats (deelgebied 1) 
 
4.3.1.1  Inleiding 
 
In het plan is voorzien in de bouw van 4 flats, waarvan 3 met 5 en 1 met 4 bouwlagen. Onder deze 
flats is een parkeergarage gesitueerd van 28 bij 145 meter.    
 
4.3.1.2 Beleving en welzijn 
 
Gevolgen verkeersdruk 
 
Ondanks beweringen van de gemeente voorzien wij: 
- Verkeerstoename in een al dichtslibbende straat. Op de hoek van Fortwillemweg/Ravelijnstraat ter 
hoogte van de school De Sprong kunnen in de spits nu al geen twee auto’s elkaar ongehinderd 
passeren. Dit geldt ook voor het verkeer in de Ravelijnstraat ter hoogte van het Erfprinsbastion. 
- Door situering van de inrit van de parkeergarage in de halvemaanstraat sluiproutes via de 
parallelstraat van de Ravelijnstraat en als gevolg hiervan verkeerschaos bij het kruispunt 
Ravelijnstraat/FortWillemweg. 
- Parkeren door bezoekers en leveranciers in de Halvemaanstraat. Volgens de parkeerrichtlijnen van 
de Gemeente Maastricht heeft de Ravelijn haar maximum aan parkeerdruk bereikt. 
- Als gevolg van de doorsteken door de groenwal eveneens parkeerproblemen in de buurt. Het plan 
stuurt het parkeergedrag richting Ravelijn. 
- Dat de veiligheid in het geding is door een uitrijroute langs een druk door kinderen bespeeld plein 
aan het Mariabastion. 
 
De Gemeente weerlegt het argument van toenemende verkeersdruk in en om de wijk met het 
argument dat de parkeergarage onder de flats aanzienlijk vergroot is.  
Dit argument  is ongeloofwaardig. Enerzijds werden de parkeerplaatsen op de website van de 
Gemeente aangeboden voor de prijs van € 11.000. Anderzijds is geen gehoor gegeven aan het 
herhaald verzoek van de Ravelijn de doorsteken door de groenhaag  die de flats scheidt van de 
Ravelijn weg te halen, waardoor bezoekers- en dienstenverkeer juist de wijk ingestuurd word in plaats 
van geweerd. 
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Aan de zuidzijde van de flats zijn  behalve een voetpad geen infrastructurele voorzieningen gepland 
voor hulpdiensten  of ontsluitingen anderszins. 
 
Licht en ruimtelijke beleving 
 
Door de bouwplannen ontstaat een visuele muur van 145 x 16 m. De flats liggen ten  zuiden van de 
Ravelijn. Zeker 16 woningen of  tuinen van woningen wordt zon of licht  onthouden, inclusief het 
speelplein van de voormalige school op het binnenplein. Dit geldt voor meer dan ¾ van het jaar. De 
gemeente beweert dat het slechts om 8 woningen gaat. 
 
Meer dan ¾ van het jaar is er door de groenhaag heen zicht op de Hoge Fronten en de Sint 
Lambertuskerk. Deze ruimtelijkheid wordt weggenomen door de flats, (bijlage A) temeer daar de 
situering van de flats dusdanig is dat ze met de kopgevels in het verlengde van de straten van de 
Ravelijn liggen en als zodanig een sterk ruimtelijk blok vormen dat onmiskenbare impact heeft op de 
hele buurt. De vermindering van de kwaliteit van wonen is evident.  
 
Op de plankaart waarop is ingesproken is de groenhaag langer weergegeven dan hij in werkelijkheid 
is. Voor enkele woningen aan de zuidoost zijde van de Halvemaanstraat geldt dat de flats zonder 
tussenliggende groenhaag frontaal het uitzicht gaan belemmeren 
 
De flats staan zo dicht op de groenwal, dat ze deze bedreigen. Geen onderzoek is er gedaan naar de 
overlevingskansen van de groenhaag door bouwactiviteiten en zononthouding. Voor het realiseren 
van de harfverdiepte parkeergarage dient gegraven te worden in de wortelzetting van de bomen. 
 
Conclusies  
 
De gemeente bagatelliseert de impact van onthouding van licht en ruimtelijkheid en rept met geen 
woord over gederfd woongenot van de bewoners van de Ravelijn. 
 
De combinatie van beschadigingen door verkeer- en parkeerdruk, verlies van veiligheid en onthouding 
van licht en ruimtelijkheid zal onherroepelijk leiden tot verminderd welzijn van de bewoners. Een 
visuele wand van 145 bij 16  meter zal een gevoel van “Heimatsverlust” teweegbrengen voor de door 
de bewoners als zo karakteristiek ervaren buurt. 
 
In geval de bomenrij bezwijkt door de bouwwerkzaamheden verliest de buurt een natuurlijke 
begrenzing met groot effect op de sociale beleving van de buurt. 
 
4.3.1.3 Toekomstperspectief voor de Ravelijn als potentieel monument.  
 
Er zijn in het verleden veel acties ondernomen door de bewoners van de Ravelijn om beschadiging 
van de buurt tegen te gaan. In een u eerder in het kader van de inspraak toegezonden artikel van 
RDMZ staat dat de buurt mede door de inspanning en betrokkenheid van de buurtbewoners voor 
sloop is behoed (bijlage 5). 
 
Behoudens het gestelde in 2.2 en 2.3  brengen wij onder de aandacht dat 
- de bebouwing  enkele meters hoger is dan de bomenrij en er zichtbaar bovenuit steekt 
- de massa van de flats, ook in de zomer bij dicht bladerdek van de groenhaag, de  
karakteristieke architectonische verhoudingen tussen de huizen en het voormalig schoolgebouw  aan 
het plein dood slaat. De beleving van dat gebouw in relatie tot de sociologische opvattingen van 
maakbaarheid van de mens van de jaren 50 komen in dat gebouw en de opvallende massa ervan in 
verhouding tot de huizen tot uitdrukking. 
-de massaliteit van de flats de ruimtelijk-architectonische beleving  van de buurt degradeert tot 
achtertuin van die flats. Het als woonschool vormgegeven concept wordt daardoor onderuit gehaald.  
-de geïsoleerde ligging van de Ravelijn een essentieel kenmerk is van de woonschool en dat de flats 
haar de belangrijke karakteristiek van isolement ontnemen en daarmee een essentieel kenmerk voor 
de onderbouwing ter verkrijging van de monumentstatus. 
 
De RDMZ heeft dan ook een negatief advies uitgebracht over de bouwplannen. betreffende de flats.  
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Ook van de zijde van de gemeente wordt, door o.a. de afd. Cultureel Erfgoed, de waarde van de 
Ravelijn als potentieel belangrijk monument onderkend. Ook in het inspraakverslag benadrukt de 
gemeente de cultuurhistorische betekenis van het complex de Ravelijn.  
 
Conclusie 
 
De flats vormen een bedreiging voor en een aantasting van karakteristieke kenmerken van het 
potentieel monument. Wij onderschrijven het advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
waarin deze dienst de gemeente verzoekt van de bouw van deze flats af te zien (het advies is in uw 
bezit). 
 
4.3.1.4 Convenant met Ravelijn 
 
In het in  mei 1997 gesloten convenant tussen Gemeente Maastricht, Woningstichting Sint Servatius 
en Bewonersvereniging Ravelijn is vastgelegd dat de bewonersvereniging constructief  overleg voert 
over mogelijke bebouwing. Dit convenant is aangegaan voor de  toen  aanwezige plannen van 
bebouwing, zijnde kleine woontorens (dit convenant is in uw bezit). 
In het convenant staat dat “de Bewonersvereniging Ravelijn en de Woningstichting St. Servatius 
constructief overleg voeren over de toekomstige nieuwbouw, waarbij de integratie tussen die 
nieuwbouw, de buurt Brusselsepoort en de Ravelijn-buurt wordt nagestreefd. Daarbij moet die 
nieuwbouw zowel inpasbaar zijn bij behoud, danwel bij eventuele sloop/vervangende nieuwbouw van 
de Ravelijn. Het positieve buurtkarakter van de Ravelijn is daarbij een van de uitgangspunten”. 
 
De Ravelijn heeft bij de oorspronkelijk geplande woontorens, steeds constructief meegezocht naar 
goede oplossingen. 
 
Toen de gemeente met grotere bouwvolumes kwam, heeft de Algemene Ledenvergadering van de 
Bewonersvereniging Ravelijn geconstateerd dat het karakter van de Ravelijn in het geding was. 
Omdat de eerdere, kleinere bouwmassa en het bouwvolume verlaten waren, heeft de 
Bewonersvereniging zich vervolgens op het standpunt gesteld dat bouw van vergrootte flats strijdig is 
met het convenant.  
 
De motivatie van de Gemeente voor de vergrootte bouwmassa, lag  in die fase niet in veranderde 
inzichten over bouwvolumes, maar in financiële haalbaarheid van het oorspronkelijke plan; de tijd had 
de plannen financieel achterhaald. (een en ander is in inspraakverslagen terug te vinden) 
  
Ook gelden veranderde inzichten vanuit de Ravelijn op het gebied van Monumentenstatus.  Toen de 
Ravelijn met sloop bedreigd werd, werd al de mogelijkheid geopperd van potentieel monument.(Mirko 
Reitler, Rapport “De Ravelijn in cultuurhistorisch perspectief. Oktober 1995 - is in uw bezit). In die tijd, 
als ook in 1997 toen het convenant getekend werd, was voor deze optie bij bestuurlijke instanties 
geen draagvlak.  
 
Conclusies 
 
Door de vergroting van de flats handelt de gemeente ons inziens in strijd met voor de Ravelijn 
belangrijke bepalingen van het convenant. 
 
4.3.1.5 Gewijzigde inzichten omtrent doelgroep en bouwmassa 
 
De in de eerste fase van de inspraak (2000 tot nov. 2002) neergelegde plannen behelsden de bouw 
van 4 ranke woontorens. Het betrof woonappartementen in de sociale woningbouwsector. Aan het 
einde van de inspraak neergelegde plannen is er sprake van een volumevergroting van de flats met 
50% en een vergroting van het bebouwd oppervlak met 95%. Het plan voor ranke woontorens is 
verlaten vanwege financiële onhaalbaarheid (memo d.d. 22-jan-2002, Raadscommissie S en O pag. 
6). 
In de vermeende tweede tranche van inspraak (7 nov. 2002 tot mei 2003) werden de in de eerste fase 
afgewezen vergrootte plannen opnieuw in inspraak gebracht. Het beleid was gewijzigd van sociale 
woningbouw naar een duurder segment appartementen voor senioren.  
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De karakteristiek van de appartementen was “levensloopbestendige woningen” vooral bedoeld 
voor doorstroming van senioren uit de buurt Brusselsepoort.  
 
Motivering gemeente 
De gemeente Maastricht motiveert de vergroting van de bouwmassa tijdens de inspraakprocedure 
door te wijzen op drie aspecten: 

- gewijzigde standaarden inzake de woonoppervlakte; 
- toenemende vraag naar kwalitatief betere woningen; 
- gewijzigde visie op zorg en huisvesting voor ouderen. 
 

In het oorspronkelijke plan werd uitgegaan van woningen in de sociale sector met een bruto 
vloeroppervlakte van 70m2. Volgens de gemeente zou er op de huidige woningmarkt nog nauwelijks 
vraag zijn naar woningen met een geringere oppervlakte dan 100m2. Bovendien zouden ook vanwege 
de doorstroming in de buurt woningen voor oudere bewoners van de Brusselsepoort gebouwd moeten 
worden, waarbij deze woningen een vloeroppervlakte van minstens 110m2 zouden moeten hebben. 
De wijziging van de bouwvolumes heeft ertoe geleid dat al sinds enige tijd op de website van de 
gemeente Maastricht voor het betreffende plangebied worden aangeboden: (Bijlage 6) 

- 20 patiowoningen van 270.000 tot 360.000 euro; 
- 14 koopappartementen van 229.000; 
- 35 appartementen van 589 euro p/m.  

 
Inconsistentie met eigen beleidsnota’s 
De keuze voor een sterke vergroting van de bouwmassa die samengaat met de keuze voor grotere 
woningen in het hierboven aangegeven prijs- en kwaliteitssegment, ligt echter niet zonder meer voor 
de hand als men de twee door de gemeente vastgestelde beleidsnota’s er naast legt, te weten het 
Meerjarenplan (MJP) Bouwen en Wonen 2010 en de Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland. 
In deze beleidsnota’s wordt gesteld dat wordt voorzien in de bouw van goedkopere huur- en 
koopwoningen (zie ook de brief aan de SP-fractie van 19 november 2002, deze is in uw bezit). 

- MJP: de helft van het nieuwbouwprogramma is gericht op betaalbare huur- en koopwoningen 
met een prijs tot 136.000 euro (waarvan 10% zelfs tot 90.000 euro; prijspeil 2000); 

- Regionale woonvisie: de helft van het totale programma bestaat uit betaalbare woningen met 
een huur tot 427 euro, resp. koopprijs tot 204.000 euro (prijspeil 2002), 10 % van het totale 
programma bestaat uit sociale koopwoningen tot 136.000 euro. 

Uit de twee genoemde beleidsnota’s blijkt dat er wel degelijk vraag is naar woningen onder de 
gemiddelde koopprijs (landelijk ongeveer 210.000 euro), in tegenstelling tot wat door de gemeente in 
haar motivering wordt gesteld. Grofweg zou juist de helft van het nieuwbouwprogramma gericht 
moeten zijn op de bouw van goedkopere huur- en koopwoningen. Dit betekent dat de motivering door 
de gemeente ten aanzien van de vergroting van de bouwmassa op dit punt niet consistent is met de 
door haarzelf vastgestelde beleidsnota’s. 
Het bovenstaande is van groot gewicht omdat de gemeente stelt dat zij een integrale afweging heeft 
gemaakt van de verschillende belangen.  
 
Doorstroming  
De gemeente noemt telkens het argument van de doorstroming binnen de wijk Brusselsepoort 
genoemd om de nieuwbouw in het plangebied te motiveren. Er wordt gesteld dat de nieuwbouw in het 
middeldure segment qua prijs en kwaliteit zou aansluiten bij de behoefte van oudere bewoners in de 
buurt. Er worden echter door de gemeente geen studies genoemd waaruit zou moeten blijken dat juist 
de ouderen in de wijk behoefte hebben aan de woningen in het middeldure segment. Tevens blijkt uit 
het verslag van de Raadcommissievergadering Stadsontwikkeling van 4 februari 2003 dat de 
gemeente erkent dat er geen juridische mogelijkheden zijn om voorrang te geven aan doorstroming in 
de wijk. Uit studies op basis van ervaringen elders komt juist naar voren (bijv. op basis van de 
instroom in de Maastrichtse nieuwbouwwijk Ceramique) dat doorstroming in de wijk en zelfs binnen 
eenzelfde gemeente juist relatief weinig voorkomt.  
 
Conclusies 

- De motivering van de vergroting van de bouwmassa is inconsistent met de door gemeente 
vastgestelde beleidsnota’s zoals het Meerjarenplan (MJP) Bouwen en Wonen 2010 en de 
Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland.  

- De doorstoming naar de relatief dure seniorenwoningen in de buurt wordt onvoldoende 
onderbouwd en is waarschijnlijk niet realistisch. 



 12 / 21 

 
Levensloopbestendige woningen 
- De gemeente heeft nooit gegevens gepresenteerd over de behoefte aan levensloopbestendige 
woningen voor senioren. 
- Levensloopbestendige woningen zijn woningen die door alle leeftijdscategorieën bewoond kunnen 
worden en niet specifiek op senioren zijn gericht. 
- De woningen werden op Internet aangeboden. Daaruit spreekt een intentie die strijdig geacht moet 
worden met het doel om tegemoet te komen aan een vermeende behoefte aan seniorenwoningen en 
doorstroming in de buurt. Brusselsepoort. Zeker voor het contingent levensloopbestendige 
koopappartementen betekent dit dat - door eenmaal aan anderen dan aan senioren verkochtte 
appartementen - de beoogde doorstroming juist wordt geblokkeerd. 
- Aangezien in het bestemmingsplan dat aan dit uitwerkingsplan ten grondslag ligt geen instrumenten 
zijn opgenomen waarmee de gemeente woningtoewijzing heeft gespecificeerd en kan sturen, kan zij 
bewoning van de flats door anderen dan senioren niet voorkomen. 
Eenmaal in het bezit van jonge huishoudens geraakte appartementen worden voor zeer lange tijd aan 
het aanbod voor senioren onttrokken. 
 
Conclusies 
 
De door de gemeente en de woningbouwvereniging gewijzigde koers van sociale woningbouw in de 
vorm van ranke woontorens naar levensloopbestendige appartementen in vergrootte flats, mist 
gefundeerde onderbouwing en spreekt zichzelf tegen. De gemeente beschikt op grond van het 
bestemmingsplan niet over instrumenten om de gestelde doelstelling voor seniorenwoningen te sturen 
of af te dwingen. 
Wat overblijft, is enkel het financieel plaatje voor de projectontwikkelaar, die om dezelfde reden het 
oude woontorenplan heeft laten varen. Dit is ons inziens een te eenzijdige afweging voor de bouw van 
de flats. 
 
4.3.2 De patiowoningen langs de Ravelijnstraat (deelgebied 2) 
 
4.3.2.1 Inleiding 
 
Het onderhavige plan voorziet in 12 te bouwen patiowoningen gelegen aan de Ravelijnstraat ten 
zuiden van de Ravelijn en het Erfprinsbastion. 
 
4.3.2.2 Bedenkingen 
 
- In de Ravelijnstraat kunnen twee auto’s uit tegenovergestelde richting elkaar nu al moeilijk passeren. 
De verkeersdruk in de relatief smalle Ravelijnstraat zal toenemen. 
- De bebouwing sluit in combinatie met de flats een voor de stad uniek zichtpunt af. 
Dit stuk van de Ravelijnstraat biedt momenteel zicht op een aanzienlijk deel van het toekomstig 
Noorderpark en Belvedèregebied. Gelegen aan de steilrand is hier een zicht over de skyline van 
Maastricht, tot aan de andere oever van het oude maasdal. De waarde van dit stuk met een bijzonder 
ruimtelijk karakter is door de gemeente niet onderkend.  
In het kader van het eerdergenoemde convenant met Natuurmonumenten is deze ruimtelijke strook 
een belangrijk uitgangspunt voor de planvorming. 
- Het plandeel bevindt zich op het schootsveld van de vestingwerken en beschadigd dit. 
 
4.3.3 De woonwagenstandplaats (deelgebied 3) 
 
4.3.3.1 Inleiding 
Het onderhavige plan biedt ruimte voor een voorziening voor 3 standplaatsen voor woonwagens. 
 
4.3.3.2 Bedenkingen 
 
-Het uitwerkingsplan voorziet in de mogelijkheid om tot twee bouwlagen te bouwen. 
Ons inziens is er dan geen sprake meer van een woonwagenlocatie. 
- De afstand van de woonwagenlocatie tot de bestaande bebouwing is minder dan 25 meter. 
Door omwonenden van het Erfprinsbastion zal een juridische procedure worden opgestart om 
uitspraak te krijgen over de vraag of dergelijke bebouwing op deze afstand mogelijk is. 
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- In het kader van de externe werking van de natuurbeschermingswet is er bezwaar aangetekend 
tegen de bebouwing. 
- Ook de woonwagenlocatie is gelegen op het eerder genoemde schootsveld.  
- De bebouwing ligt exact op de grens met het monument. Op dit punt is er van een niveauverschil 
sprake waardoor de leesbaarheid van het cultuurhistorisch monument wordt aangetast. 
- In het kader van eerdergenoemd convenant wordt ook deze locatie onwenselijk geacht in de 
ruimtelijke structuur van het door Natuurmonumenten te ontwikkelen gebied. 
 
4.3.4 woningen aan het Erfprinsbastion (deelgebied 4) 
 
4.3.4.1 Inleiding 
 
Het plan voorziet in de bouw van 6 woningen. 
 
4.3.4.2 Bedenkingen 
 
- In het kader van de externe werking van de natuurbeschermingswet is er bezwaar aangetekend 
tegen de bebouwing. 
- Voor dit deelgebied geldt dat de natuurlijke buffer tussen het stedelijk gebied en het 
natuurmonument komt te vervallen.  
- De woningen hebben geen achtertuin. Het ligt voor de hand dat de bewoners het resterende smalle 
gebied tussen het natuurmonument en hun huizen als hun territorium gaan beschouwen (barbecue, 
geluid, betreding), waardoor de bescherming van het monument in het geding is. 
- Ook deze locatie is gelegen op het schootsveld. 
Op de kaart van Arcadis is geen ontsluitingspad aangegeven. Op de bijlagenkaart met deelgebieden 
is zo’n pad wel aangegeven. Dit pad ligt binnen de grenzen van het cultuurhistorisch monument. Voor 
een ontsluitingspad voor aanwonenden is als gevolg hiervan een ontheffing nodig in het kader van de 
Monumentenwet. Deze ontheffing is er nog niet. De bewering van de Gemeente (Uitwerkingsplan pag. 
8 alinea 2) dat het nu voorliggende plan buiten de grens van het rijksmonument de Hoge Fronten valt 
berust op een foute voorstelling van zaken. Het is immers ondenkbaar dat deze woningen gebouwd 
zouden worden zonder achteruitgang incl. de daarbij horende ontsluiting. 
- Ook deze locatie wordt onwenselijk geacht. In de ruimtelijke structuur van het door 
Natuurmonumenten te ontwikkelen gebied. 
- In een tijd waarin Maastricht miljoenen investeert om het gezicht naar de Maas te keren is het zeer 
opmerkelijk dat hier gekozen wordt voor bebouwing met de rug naar de Hoge Fronten. 
- Waar de vergroting van de flatappartementen wordt gemotiveerd vanuit nieuwe inzichten op gebied 
van wonen is het vreemd dat deze bebouwing nog aan moderne criteria voldoet nadat de percelen 5 
meter zijn verkleind om te voorkomen dat ze een monumentgrens overschrijden. 
 
4.3.5 woningen aan de Achtzaligheden (deelgebied 5)  
 
4.3.5.1 Inleiding 
 
Het plan voorziet in de bouw van 3 woningen bij de Acht Zaligheden. 
 
4.3.5.2 Bedenkingen 
 
- Deze bebouwing is geheel gelegen op het gebied van rijksmonument de Hoge Fronten. 
Als gevolg hiervan dient de gemeente ontheffing aan te vragen voor de bebouwing in het kader van de 
Monumentenwet.  
 
- In het advies van de RDMZ geeft deze dienst aan geen bezwaar te hebben tegen de bebouwing 
aangezien er sprake is van een “kwalitatieve opwaardering van de omgeving”. 
Bij het plan is er uitgegaan van de bestaande situatie en is deze opwaardering gerelateerd aan de 
huidige bebouwing, zijnde parkeerboxen die een weinig verheffend architectonisch aanzicht bieden.  
Naar onze mening had men voor de beoordeling van deze bouwlocatie niet mogen uitgaan van de 
bestaande bebouwing, maar van een situatie waarin deze locatie een open plek vormt als integraal 
onderdeel van de vestingwerken. 
De RDMZ heeft de beoordeling van deze plek integraal bekeken met deelgebeid 3 en 4. 
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Indien men was uitgegaan van een open ruimte, was mogelijk het advies over die deelgebieden ook 
anders uitgevallen. 
Wij zijn van mening dat op grond van bovenstaande een nieuw advies van de RDMZ op zijn plaats 
zou zijn. 
- In het kader van eerdergenoemd convenant wordt ook deze locatie onwenselijk geacht in de 
ruimtelijke structuur van het door Natuurmonumenten te ontwikkelen gebied. 
- De plankaart van Arcadis geeft geen helderheid over de mogelijkheid tot het aanleggen van tuinen in 
dit gebied. Als de begrenzing van het bestemmingsplan gevolgd wordt, zullen de tuinen mogelijk in het 
natuurmonument vallen.  
- In het kader van de externe werking van de natuurbeschermingswet is er bezwaar aangetekend 
tegen de bebouwing. 
 
N.B. Tussen de bebouwing van deelgebied 4 en 5 is een entreeplein gepland voor de Hoge Fronten. 
Ook hier geldt een vergunningsplicht ex. Artikel 12 Monumentenwet. 
 
4.3.6 Samenvatting conclusies van 4.3.2 t/m 4.3.5 
 
De conclusies van deelgebied 1 (4.3.1) zijn reeds verwoord in 4.3.1.2 t/m 4.3.1.6 
 
De voorgenomen bebouwing leunt in alle deelgebieden zwaar op de daar aanwezige 
cultuurhistorische- en natuurwaarden en beschadigd deze waarden. Het plan is gebaseerd op 
veronderstelde ontheffingen en vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en 
Monumentenwet die nog niet zijn verleend. 
 
Evenmin past het plan binnen de gevorderde inzichten betreffende het landschapspark waarvoor 
Natuurmonumenten een advies voorbereidt. 
De gemeente geeft een foute voorstelling van zaken als zij beweert dat het plan buiten de grenzen 
blijft van Rijksmonument de Hoge Fronten. 
 
 
HOOFDTSUK 5 : INSPRAAK 
 
5.1 Inleiding 
 
De gemeente stelt in haar evaluatie inspraakverslag (bijlage 2 UP): Naar aanleiding van vorenstaande 
evaluatie kan worden vastgesteld dat aan buurtbewoners en belanghebbenden ruime gelegenheid is 
gegeven om de planontwikkeling te beïnvloeden via een aantal inspraakgelegenheden en dat 
optimaal rekening is gehouden met de mening van de  
insprekers. 
 
De Bewonersvereniging Ravelijn heeft gedurende het inspraaktraject meermalen tijdens 
commissievergaderingen geopperd dat er in het inspraaktraject sprake is van fouten in de 
inspraakprocedure op grond van de inspraakverordening en dat er sprake is van misleiding van de 
volksvertegenwoordigers en van de belanghebbenden. Wij vinden dit nog steeds. Reden waarom wij 
het door het College van Ben W vastgesteld uitwerkingsplan ongeldig achten in de zin van die 
inspraakverordening. 
 
Onze analyse van het hele inspraaktraject treft u hieronder aan. 
 
5.2 Inspraak en procedure 
 
De inspraak over het uitwerkingsplan vond plaats op grond van artikel 6a juncto artikel 11 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening. Deze procedure vindt plaats op basis van een besluit van B en W van 2 
mei 2000. 
 
Het eerste inspraakverslag is van 12 juli 2000. 
In de uitnodiging (15aug 2000) voor de commissievergadering staat dat het inspraakverslag van 12 juli 
wordt behandeld op 29 augustus als ongeëvalueerde inspraak. Dat is correct. 
 
In het inspraakverslag van 12 juli staat op pag. 6 onder punt 4 “Procedure”  
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“Het inspraakverslag worden toegezonden aan de raadscommissie. S en O. De raadscommissie zal 
de inspraak behandelen en vaststellen in de vergadering van 29 aug. a.s.. 
Vervolgens stelt het College van B en W een reactie op met betrekking tot de inspraak. Deze evaluatie 
van de inspraak wordt opnieuw ter bespreking geagendeerd voor de raadscommissie S en O 
Met de evaluatie op de inspraak wordt de inspraakprocedure afgerond. Daarna zal een formele 
procedure worden opgestart om het uitwerkingsplan vast te stellen.” 
 
Van de commissievergadering van 29 aug 2000 ontvangen wij geen verslag. Als wij (in juni 2003) 
alsnog om dit verslag verzoeken wordt ons per mail meegedeeld dat de betreffende ambtenaar het 
stuk niet meer heeft kunnen achterhalen. De mail meldt :”Overigens is op de door u aangegeven 
datum van 29 augustus 2000 geen commissievergadering geweest.”!!!! 
Deze commissievergadering heeft wel degelijk plaatsgevonden.(zie besluit Ben W d.d. 27 maart)  
 
In plaats van een verslag ontvangen wij 6 maanden later, op 22 maart 2001, een uitnodiging voor een 
informatiebijeenkomst op 2 april. 
In deze uitnodiging staat:  
“Voordat de inspraakevaluatie in de raadscommissie besproken wordt, dient het College van B en W 
de evaluatie vast te stellen. 
 
Dit gebeurt bij besluit van B en W d.d. 27 maart 2001 (kenmerk 2001-10423) (Bijlage 1 van het UP) Dit 
betreft dus de geëvalueerde inspraak. Van vergroting van flats is niets terug te vinden. Wel staat op 
pag. 1 van Bijlage 1 van het UP : M.b.t. de juridische inkadering wordt opgemerkt, dat eind 1995 een 
deelontwerp-uitwerkingsplan (de torentjes aan de Halvemaanstraat maakten hiervan geen onderdeel 
uit) ter visie is gelegd dat echter niet verder in procedure is gebracht vanwege het uitblijven van 
overeenstemming etc…”. Over het deelontwerp van 1995 is ons niets bekend. In dit verslag worden 
op bijna onzichtbare wijze de torentjes afgevoerd van het plan. Dit stuk is eigenlijk een verslag van de 
ongeëvalueerde commissievergadering van 29 augustus 2000 Toch is 2 april al de 
informatiebijeenkomst waar de vergrootte flats worden gepresenteerd. De plankaart die 2 april 
getoond wordt dateert van 27-03 2001 en maakt klaarblijkelijk onderdeel uit van besluit van Ben W 
van 27 maart. 
 
Conclusie 
 
Het college van B en W produceert dus een besluit als geëvalueerde inspraak over een plan, 
waarvan in de inspraak tot dan toe nooit sprake is geweest. De inhoud van het stuk is een 
verslag van de bijeenkomst met status “ ongeëvalueerde inspraak” ! 
 
In de volgende alinea staat” Op 29 augustus 2000 zijn voorliggende inspraakreacties als 
ongeëvalueerde inspraak aan de raadscommissie S en O voorgelegd. Wij citeren vervolgens: “Op 1 
fractie na hebben de fracties,…,aangegeven dat zij kunnen instemmen met het uitwerkingsplan”. 
Er is 29 augustus geen stemming gehouden. In de fase van de inspraak is dat ook  
niet aan de orde. De commissie maakte in de vergadering opmerkingen over de 
ongeëvalueerde inspraak, waarna B en W aan het werk kon om pas daarna de geëvalueerde 
inspraak vast te stellen. 
 
Hier wordt in combinatie met voorgaande conclusie gesuggereerd dat de inspraakreacties 
betrekking hadden op de plannen voor vergrootte flats en dat die al onderdeel waren van de 
inspraak van 29 augustus . Dit is pertinent onwaar. 
Er is hier ons inziens sprake van vervalsing van verslaglegging, van een procedurele fout die 
wij als belanghebbenden ervaren als bedrog. 
 
Conclusie 
 
Het UP is een formeel stuk dat ter goedkeuring aangeboden dient te worden aan Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Limburg. 
Door het collegebesluit van 27 maart 2001 als geëvalueerde inspraak op te nemen in het UP, 
misleidt het College ons inziens - door de in dit stuk voorkomende beweringen – 
Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie. 
Als het aan GS is om procedures marginaal te toetsen, vinden wij dat hier een grondig 
onderzoek naar ingesteld dient te worden door GS. 
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Tijdens de informatiebijeenkomst van 2 april presenteert de gemeente het vergrootte plan dat 
substantieel afwijkt van het oorspronkelijke plan. (kaart 27-03- 2001). De ranke woontorens zijn uit het 
plan verdwenen en in de plaats daarvan worden onaangekondigd flats gepresenteerd die met een 
factor 1,5 groter zijn op een onderbouw/parkeergarage die bijna verdubbeld is in omvang. Bovendien 
overschrijdt de onderbouw de grens van het bestemmingsplan. 
 
 In plaats van een besluit te nemen over de geëvalueerde inspraak op grond van het toen 
voorliggend plan, wordt een nieuw plan ingevoegd dat substantieel afwijkt. De gemeente houdt 
zich niet aan de door haar aangegeven procedure.  
 
Tijdens de commissievergadering van 10 april 2001 is dit plan gepresenteerd. 
Toen de stedenbouwkundig architect, die het plan voor de commissie toelichtte, vertelde dat de flats 
iets groter waren geworden heeft de Bewonersvereniging Ravelijn vanaf de publieke tribune de 
vergrotingspercentages geroepen. Toen de stedenbouwkundige deze percentages bevestigde 
voelden de politieke fracties zich “vernaggelt” en “op het verkeerde been gezet”. Zij waren niet op de 
hoogte van deze substantiële vergroting van het plan. 
De Ravelijn en ander insprekers stellen zich, als zij het woord mogen voeren tijdens deze 
commissievergadering, op het standpunt dat het plan een dermate grote verandering heeft ondergaan 
dat geen sprake kan zijn van het plan waarvoor deze inspraakprocedure was opgestart. 
 
Als gevolg werd de geëvalueerde fase niet afgesloten, maar verlengd. Het verslag van deze 
vergadering, waar volgens de procedure de vaststelling zou plaatsvinden van de geëvalueerde 
inspraak en die ook zo geagendeerd staat, is ons niet toegezonden. Nadat wij anderszins dit 
verslag in ons bezit kregen, lazen wij dat het een “verkort verslag” 
Betrof. De tumultueuze vergadering waarin bijv. de PVDA fractie “zich vernaggelt” voelde en 
Groen Links zei “zich op het verkeerde been gezet te voelen”, waar alle fracties nee zeiden 
tegen de planwijziging, is genotuleerd als een “besluit om de besluitvorming te verdagen naar 
de volgende commissievergadering”. 
 
Vervolgens ontvangen wij drie keer een bericht dat de inspraakevaluatie wordt opgeschort. 
 
Bij een schrijven van 14 januari 2002 ontvangen wij een Memo “vervolg evaluatie inspraak 
Erfprinsbastion”, dat besproken zal worden in de commissievergadering S en O van 22 januari 2002.  
Hier had volgens de procedure eigenlijk het verslag geëvalueerde inspraak moeten liggen. 
Maar het wordt gepresenteerd als een Memo. 
 
Op pagina 7, 2e alinea staat met betrekking tot de flats: ” Indien de realisering van de gewenste 
woningen uitsluitend nog mogelijk wordt door een onrendabele investering van  
FL 5.760.000,- als gevolg van inkrimping van de bouwmassa van de woongebouwen aan de 
Halvemaanstraat, zal de interesse voor de ontwikkeling en realisering sterk afnemen of wellicht 
vervallen.” 
Met andere woorden: het plan met de ranke woontorens is financieel door de tijd achterhaald. 
 
Het inspraakverslag, gepresenteerd als memo, vermeld op pagina 7 onder punt 5 “Voorstel” 
Het vaststellen van het gewijzigde plan volgens bijlage 2 waarbij gekozen wordt voor: 
1. bebouwing binnen de grenzen van het Rijksmonument, het natuurmonument en het 
bestemmingsplan; 
2.het laten vervallen van een woonwagenstandplaats. 
3. het vergroten van de bouwmassa van de woongebouwen aan de Halvemaanstraat; 
4. aan te geven of er gezien de gewijzigde planopzet een hernieuwde inspraakprocedure dient 
plaats te vinden voor de formele vaststelling van de planuitwerking. 
 
De bovengenoemde “Memo” wordt besproken tijdens de raadscommissievergadering van 22 januari 
2002.  
Deze vergadering was volgens de procedure de 2e verlengde geëvalueerde inspraak. 
 
Op pagina 2 onder punt 8. Inspraak onder c staat: 
“Voortgang evaluatie inspraak Erfprinsbastion. Na toelichting ... verzoekt de commissie 
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het thans voorliggend plan opnieuw in de inspraak te brengen, zodat omwonenden, belanghebbenden 
en alle betrokken instanties kunnen reageren op de thans aangebrachte wijzigingen. Conform dit 
verzoek wordt besloten. 
 
Alle partijen wijzen het op dat moment voorliggend plan af en kiezen voor een nieuwe 
inspraakprocedure. 
 
 
Hier begint de schoen opnieuw ernstig te wringen. 
 
Het gaat ons inziens om de vraag of het besluit van de commissie gëinterpreteerd moet worden 
als een verzoek om aanvullende inspraakbijeenkomsten, of om een formeel nieuw 
inspraaktraject. 
 
Wij zijn van mening dat het besluit behelst dat het om een formeel nieuw inspraaktraject gaat en wel 
om de volgende redenen:: 
 De insprekers wilden een formeel nieuwe procedure. Dat betekende immers dat het 
voorliggende plan impliciet zou zijn afgewezen op oneigenlijke vergroting en het college een nieuw 
besluit zou moeten nemen over een opnieuw op te starten procedure. 
 -De geëvalueerde inspraak was al twee keer verlengd. Voor deze aanvullende 
inspraakbijeenkomsten heeft de gemeente de commissie nooit om een besluit gevraagd dus waarom 
zou zij voor dit soort bijeenkomsten in dit stadium wel om een besluit vragen. 
 -Het verzoek om een besluit werd gedaan “gezien de gewijzigde planopzet” 
 Daarmee erkent de gemeente dat het in dat stadium gepresenteerde plan niet het plan is op grond 
waarvan het College van B en W in mei 2000 een besluit nam tot een inspraakprocedure. De uitslag 
van de stemming onderstreept dit. 
 - In de formulering van de vraag aan de commissie is sprake van hernieuwde 
inspraakprocedure.  
 -In de verslaglegging van de besluitvorming formuleert de gemeente het als “het thans 
voorliggend plan opnieuw in de inspraak te brengen, zodat omwonenden, belanghebbenden en alle 
betrokken instanties kunnen reageren op de thans aangebrachte wijzigingen.” 
 Dat staat lijnrecht tegenover de vraagstelling aan de commissie die gemotiveerd wordt met “gezien de 
gewijzigde planopzet” 
 
Door alle aanwezige insprekers, zo bleek uit een nabespreking is het besluit dan ook opgevat als het 
opstarten van een formeel juridisch nieuw inspraaktraject.  
 
Wij stellen dat de gemeente de raadscommissie en de insprekers en belanghebbenden heeft 
misleid door een genomen commissiebesluit over een nieuwe procedure voor een nieuw plan 
in de verslaglegging vast te leggen als een verlengde inspraak op een ander dan het 
oorspronkelijke plan.  
 
Ter ondersteuning van deze stelling wijzen nogmaals op het gestelde in het inspraakverslag van 12 
juli op pag. 6 onder punt 4 “Procedure”  
“Het inspraakverslag worden toegezonden aan de raadscommissie S en O. De raadscommissie zal de 
inspraak behandelen en vaststellen in de vergadering van 29 aug. a.s.. 
Vervolgens stelt het College van B en W een reactie op met betrekking tot de inspraak. Deze evaluatie 
van de inspraak wordt opnieuw ter bespreking geagendeerd voor de raadscommissie S en O. 
Met de evaluatie op de inspraak wordt de inspraakprocedure afgerond. Daarna zal een formele 
procedure worden opgestart om het uitwerkingsplan vast te stellen.” 
 
De gemeente heeft haar procedurele regels omzeilt door de wijze van verslaglegging van het 
besluit van de commissie. 
 
Ons inziens had het commissiebesluit moeten leiden tot een negatief advies over het plan op grond 
van substantiële verandering t.o.v. het oorspronkelijk plan of tot een negatief advies over het oude 
plan omdat het (o.a. financieel) achterhaald was, met daaraan gekoppeld het verzoek aan Ben W om 
opnieuw een besluit te nemen voor inspraak over het nieuwe plan. 
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Wij verwijzen in dit verband naar de “Algemene Inspraakverordening Maastricht 2001”, Artikel 1 lid 1 
laatste regel:” -volgens een standaardprocedure of een voor een concreet geval vastgelegde 
procedure ...” De procedure is in het inspraakverslag van 12 juli 2000 
omschreven. 
Wij verwijzen in dit verband ook naar “Algemene Inspraakverordening” van de Gemeente Maastricht, 
d.d. 8 juni 1985 en gewijzigd d.d. 1 oktober 1985, Artikel 4, lid 2a. “In de bekendmaking wordt 
aangegeven : a. welke termijnen en (rand)voorwaarden tijdens de inspraak in acht worden genomen”. 
Dat “met de evaluatie op de inspraak de procedure wordt afgerond” is in dit verband als 
randvoorwaarde te interpreteren ook al is zij pas gaande het traject bekendgemaakt. 
 
Conclusie 
 
Vanuit de visie dat er sprake was van een substantieel ander, dus nieuw plan, heeft de 
gemeente door de duiding van het commissiebesluit haar verantwoordelijkheid om een nieuw 
collegebesluit te moeten nemen -volgens eigen procedurele regels- omzeilt en is er sprake van 
een procedurefout.  
 
Dit wat betreft het eerste deel van de inspraak. 
 
Ook het tweede deel ( van januari 2002 tot vaststelling geëvalueerde inspraak)van de inspraak toont 
ons inziens dat er sprake had moeten zijn van een formeel juridisch nieuw inspraaktraject op grond 
van een nieuw besluit van B en W. 
 
De gemeente publiceert in de Maaspost van 23 oktober 2002 haar voornemen tot  
“Aanvullende inspraak plan Erfprinsbastion/Halvemaanstraat.” 
 -Deze aankondiging die in alles overeenkomt met een officiële aankondiging voor een nieuw 
inspraaktraject, zou volledig overbodig zijn als de gemeente nog een paar aanvullende (geëvalueerde) 
inspraakrondes had willen beleggen. 
 
In deze aankondiging staat dat er een inspraakavond wordt gehouden op 7 november 2002 
Ook krijgen wij een uitnodiging per post voor deze bijeenkomst. In de aanhef is er deze keer sprake 
van “Vervolg inspraakprocedure” In het stuk wordt de “informatie- en inspraakbijeenkomst “ 
aangekondigd en is er later weer sprake van “Aanvullende inspraak”. 
 - De gemeente vesluiert door steeds andere benamingen de werkelijke status van dit 
inspraaktraject. 
 
 - De inhoud van aankondiging en uitnodiging misleiden de burger door te stellen “Als resultaat 
van de inspraak (tot dusver; red.)is het oorspronkelijke plan op enkele punten aangepast. Daarnaast 
hebben andere ontwikkelingen geleid tot planaanpassing. Dit is voor de raadscommissie aanleiding 
geweest om te verzoeken een extra inspraakronde te houden over de wijzigingen in het plan. 
De inhoud van deze formulering verschilt essentieel met de eerder genoemde vraag om een 
hernieuwde inspraakprocedure op grond van gewijzigde planopzet. 
 
 -De plankaart die deze avond getoond wordt (27-11-01) blijkt exact dezelfde als die waartegen 
de commissie had geageerd in de vergadering van 22 jan. 2002, de laatste commissievergadering 
dus. 
 -Ook aan de planinhoudelijke toelichting werd niets nieuws toegevoegd. 
Deze informatie/inspraak avond was ook volstrekt overbodig geweest als de gemeente enkel de 
geëvalueerde inspraak had willen verlengen. 
 
 -Van de andere kant werden er die avond sheets betreffende de procedure gepresenteerd die 
een volledig nieuw inspraaktraject omsluiten 
-start van de uitwerkingsprocedure :oktober 2002 
-behandeling ongeëvalueerde inspraakresultaten in de raadscommissie: 3 dec.2002 
-behandeling geëvalueerde inspraakresultaten in de raadscommissie :febr. 2003 
-start planologische procedure (art 11 WRO) 
-etc. (verslag inspraakbijeenkomst 7 nov. pagina 2 en 3) 
In datzelfde verslag pagina 4, 1e alinea staat : “Dit plan wordt nu formeel voor inspraak voorgelegd.” 
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- De avond van 7 november werd Informatie- en inspraakbijeenkomst genoemd. Er was echter van 
alle fracties die in de commissie zitting hebben geen enkele fractie aanwezig. Van gedachtenwisseling 
met volksvertegenwoordigers was derhalve geen sprake, temeer omdat de ambtenaren weigerden in 
te gaan op bedenkingen die weer herhaald werden en op verdiepingen die de gemeente niet 
uitkwamen. (van deze avond is een video-opname in ons bezit) De nieuwe commissieleden kregen de 
uitnodiging voor 7 november pas 22 november als bijlage van het inspraakverslag over die 
bijeenkomst. (inspraakverslag d.d.22 november) 
 
Van de andere kant heeft de gemeente de commissie S en O (in nieuwe samenstelling, na de 
verkiezingen ) uitvoerig in een commissievergadering op de hoogte gebracht van haar plannen, 
zonder dat de burgers en belanghebbenden daarvoor waren uitgenodigd. 
Aan de fracties van de commissie is door Sint Servatius een CD-rom uitgereikt met een 3D 
demonstratie. Wij hebben de gemeente om deze CD-rom verzocht. De gemeente weigerde die aan 
ons ter hand te stellen. Het argument was dat niet duidelijk was of een CD-rom als een stuk kon 
worden aangemerkt op grond van de Wet OB. Bovendien was het de fracties individueel ter hand 
gesteld , waardoor het buiten de stukken viel die bij de inspraak hoorden. De burger wordt hier 
belangrijke informatie onthouden. 
 
-in de eerste echte ontmoeting met de nieuwe volksvertegenwoordigers op 3 dec. 2002 
(ongeëvalueerde inspraak) was de spreektijd per inspreker teruggebracht tot 3 minuten. 
 
-Het verslag van de geëvalueerde inspraak van 4 februari 2003 is ons niet meer toegestuurd. 
- Hetzelfde geldt voor het door Ben W vastgesteld voorontwerp Uitwerkingsplan. 
 
- In bijlage 2 van het UP wordt het verslag van de info/inspraakbijeenkomst van 7 november 
gepresenteerd als “Evaluatie resultaten van de 2e inspraakbijeenkomst d.d. 7 nov. 2002”. Omdat dit 
stuk is bijgevoegd als bijlage van het UP wordt de suggestie gewekt dat hier een verslag ligt van de 
geëvalueerde inspraak. Ongeëvalueerde inspraak hoort immers niet thuis in een UP. Volgens de 
hierboven genoemde - door de gemeente vastgestelde -, procedure betreft dit stuk het 
ongeëvalueerde inspraakverslag. Daarna zijn er nog twee commissievergaderingen geweest, 
(behandeling ongeëvalueerde inspraak, en geëvalueerde inspraak in resp. 3 dec. 2002 en 4 febr. 
2003. Op deze bijeenkomsten is door veel insprekers met goed onderbouwde argumenten en soms 
heftig tegen de plannen gereageerd.  Verslagen van deze bijeenkomsten ontbreken. Hier is sprake 
van misleiding en informatie-onthouding. Wij beschikken over een video van de inspraakavond van 4 
febr. waarop alles is vastgelegd. 
- Bijlage 2 heet ”…2e inspraakbijeenkomst..”. Dit stuk kan onmogelijk o.g.v. bovenstaande verwijzen 
naar een tweede bijeenkomst. Door het zo te noemen wordt de suggestie dat hier het geëvalueerde 
inspraakverslag betreft bevestigd. De gemeente trekt een procedureel rookgordijn op 
 
5.3 Conclusies 
 
Wij hebben als belanghebbende de overtuiging dat de gemeente er alles aan deed om enerzijds 
naar de vorm de indruk te wekken van een nieuw en volwaardig inspraaktraject, en om 
anderzijds naar de inhoud en de juridische consequenties haar verantwoordelijkheid te 
omzeilen. Door een sluier van benamingen werd een juridisch rookgordijn opgetrokken. 
Inhoudelijk waren de bijeenkomsten een herhaling van zetten. 
Daarbij heeft de gemeente vanaf de nieuwe bezetting van de raadscommissie na de 
gemeenteraadsverkiezingen de ontmoeting tussen burger en volksvertegenwoordigers 
geminimaliseerd door in aanvang separaat met partijen “om de tafel te gaan zitten”. 
De nieuwe commissie nam, ondanks dat wij uitvoerig wezen op procedurefouten, een besluit 
op grond stukken die wegens procedurefouten als ongeldig beschouwd hadden dienen te 
worden. 
 
Weliswaar is het onderwerp vaak aan de orde gekomen vanaf juni 2000, maar de gemeente heeft, 
toen men gewaar werd dat het plan het niet zou halen, met een aanvechtbare interpretatie van een 
raadscommissiebesluit (proceduretruc) inspraak over het plan over de verkiezingen heen getild, 
waarna bij de nieuwe raadscommissie- in veelal nieuwe bezetting- in zeer korte tijd een definitief 
besluit over de geëvalueerde inspraak geforceerd werd. Het volslagen gebrek aan raakvlak kreeg 
daardoor geen kans om tot deze nieuwe commissie door te dringen. Van de zijde van de gemeente 
werd informatie aan de commissie onthouden (o.a. Flora en Faunawet)of afgezwakt weergegeven 



 20 / 21 

(o.a. overschrijdingen monumentgrenzen) en werd krediet genomen op besluiten van andere 
overheden, waarover nog absoluut geen definitief uitsluitsel bestond (Min LNV). 
 
Door deze handelswijze met betrekking tot de proceduretruc is de rechtszekerheid van de 
burger in het geding. Het adagio dat politiek en overheid niet te vertrouwen zijn is enorm 
versterkt. De ramkoers die de gemeente gevaren heeft eindigt daarom in eindeloze procedures, 
waar tientallen mensen vrijwillig honderden uren insteken en waaraan ambtenaren duizenden 
uren zullen moeten besteden. 
 
Wij vinden op grond van het bovenstaande dat hier sprake is van procedurefouten, van 
misleiding van burger en volksvertegenwoordiging en ons inziens van vervalsing van 
verslaglegging en als gevolg van onbehoorlijk bestuur.  
 
Wij vinden dan ook dat dit plan als geheel moet worden ingetrokken. 
 
Wij excuseren ons voor de wellicht minder gestructureerde opzet van dit hoofdstuk. De kafkaiaanse 
wijze van doordrukken van het plan is daar mede debet aan. 
De opsomming van laakbare praktijken is niet compleet. Wij hebben de Wetenschapswinkel van de 
Universiteit Maastricht gevraagd een onderzoek te doen naar de besluitvormingsprocessen rond dit 
plan en naar het democratisch gehalte ervan. De Wetenschapwinkel is voornemens dit onderzoek te 
gaan doen. Wij wensen de uitkomsten van dit onderzoek deel te laten uitmaken van onze zienswijzen 
die in combinatie met een op te zetten zwartboek in later stadium aan het college worden 
aangeboden. 
 
 
HOOFDSTUK 6: GEVOELDE BEDREIGING 
 
 
In het convenant tussen Gemeente Maastricht, Woningcorporatie Sint Servatius en 
Bewonersvereniging Ravelijn , paragraaf 3, is vastgelegd: Het herstelscenario is gericht op 
continuering van de exploitatie van de woningen voor een termijn van 15 jaar, derhalve tot 2013. 
Daarbij spreken partijen af uiterlijk in 2010 een rapportage gereed te hebben betreffende de 
planontwikkeling aangaande de toekomst van het complex in de jaren daaropvolgend. 
 
Er bestaat als gevolg geen garantie dat de Ravelijnbuurt ook blijft bestaan. Ook als de Ravelijn een 
status krijgt als Monument is dat geen garantie. 
De bouwlocatie waarop de flats gepland zijn wordt in stukken een A-locatie genoemd. 
Dat grond waarop de Ravelijn gebouwd is is waarschijnlijk dus ook een A-locatie. 
Economische belangen kunnen het voortbestaan van de buurt ons inziens bedreigen. 
 
Ook wat de sociale structuur van de buurt betreft maken wij ons grote zorgen. In het blad Anders 
verschijnt binnenkort een artikel waarin de specifieke sfeer van de Ravelijn beschreven wordt. 
Een sfeer die ontstaat door de architectonische beslotenheid en de creatieve- en sociale geest die in 
buurt heerst. Wat begon als woonschool voor onmaatschappelijken, maar als zodanig mislukte, blijkt 
veel aspecten te bevatten die bijdragen aan het sociaal succes ervan.  
Wij voelen de geplande bouw van de flats als een grote bedreiging voor het behoud van deze 
aspecten en vrezen voor uitholling van het sociaal kapitaal van onze kinderrijke buurt. 
 
HOOFDSTUK 7: SAMENVATTENDE CONCLUSIES 
 
De voorgenomen bebouwing leunt in alle deelgebieden zwaar op de daar aanwezige 
cultuurhistorische en natuurwaarden en beschadigd deze waarden. Het plan is gebaseerd op 
veronderstelde ontheffingen en vergunningen De uitslag van aanvragen tot ontheffing en 
vergunning hadden het plan vooraf dienen te gaan.  
 
De gemeente heeft steeds ingezet op vernieuwde inzichten betreffende woningbouwbehoefte 
en noodzaak tot bouwen. 
De in ons stuk aangedragen bedenkingen en (tussen)conclusies geven aan dat in de afweging 
de verhouding tussen de bouwnoodzaak en de andere belangen ernstig uit evenwicht is.  
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Welzijn is geen exclusief recht van nieuwe bewoners waar het andere bewoners ontnomen 
wordt. 
De beschadiging van gemeentelijke en (inter-) nationale natuur- en cultuurbelangen overstijgt 
het belang van bewoners van een zestigtal woningen zeker waar een project op stapel staat 
waarbinnen 5000 woningen gepland zijn.  
  
Het plan is ons inziens gebaseerd op 

- procedurele fouten  
-  misleiding van belanghebbenden en volksvertegenwoordigers 
- verouderde inzichten 
- onzorgvuldige voorbereiding  
- gebrek aan draagkracht   
  
 

Het uitwerkingsplan dient ons inziens dan ook integraal te worden ingetrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit stuk bevat 26 pagina’s excl. De hieronder genoemde brief aan het College van B&W 
De brief aan het College van B&W d.d. 07 juli 2003 vormt integraal een onderdeel van dit stuk. 
 
Bewonersvereniging Ravelijn 
Maastricht. 7 juli 2003 


