
 

 

Samenvatting voortgangsrapportage SO december 2017 
Maastricht, 14 mei 2018 

 

Resultaat (conform bijlage 2 van 

de beschikking) en evt. nieuwe 

ontwikkeling 

 

0-situatie Vorderingen/ 

acties tot nu toe 

Relatie 

met 

planning 

(+ / 0 / -) 

Uitgaven 

Gemeente tot op 

heden 

(’16 en ’17) 

Excl. 

apparaatskosten 

Opmerkingen/toelichting  

 

1. Realisatie van tenminste 12 ha 

(ver)nieuw(d) openbaar gebied, 

waarbij ook wordt ingespeeld op 

klimatologische ontwikkelingen zoals 

bestrijding warmtestress en 

waterbeheersing. 

 

Verouderd danwel 

braakliggend danwel 

niet (goed) ontsloten 

openbaar gebied: 

11.000 m2 Belvédère 

plus 100.000 m2  

Frontenpark plus 

26.000 m2 

Koningspark 

 

In 2017 is 10.000 m2  

vernieuwd openbaar gebied 

gereed gekomen in 

Belvédère. Daarnaast zijn 

voorbereidingen in het 

Frontenpark gestart en is de 

fietsverbinding 

Cabergerweg-Bassin deels 

gerealiseerd. Het 

Koningspark is grotendeels 

gereed (80-90%).  

0 2.214.578 

 

 

 

 

 

Bij de aanleg van de stadsweide 

(plangebied gashouder e.o.(2018)) wordt 

‘slim’ omgegaan met regenwater. Er komen 

opvangvoorzieningen (i.p.v. afvoeren naar 

riolering) en een overstortvoorziening voor 

het overtollige regenwater richting het water 

van de Lage Frontweg. E.e.a wordt nog 

nader geconcretiseerd 

 

2. Realiseren van 2.000 m2 

zonnepanelen en het Eiffelgebouw 

aansluiten op stadsverwarming. 

 

0 m2 zonnepanelen 

 

Prestatie 2 is reeds in 2017 

volledig gerealiseerd 

doordat het Eiffelgebouw is 

aangesloten op 

stadsverwarming en er ruim 

3.000 M2 zonnepanelen in 

gebruik is genomen bij 

MECC en  Eiffelgebouw.  

+ *onderdeel van 

punt 7 

 

NB. Mecc via 

ESCO (dus € 0) 

Aanvullend zal het MECC in de 

convenantperiode nog meer zonnepanelen 

plaatsen. 
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3. Renovatie van 215 woningen in 

Mariaberg (van label D naar A), de 

sloop van 85 woningen, de 

nieuwbouw van 62 woningen (A+), en 

het realiseren van  ‘verdunning’ met 

tenminste 23 woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 woningen 

renoveren, 85 

woningen slopen, 62 

nieuwe woningen, 

verdunnen met 23 

woningen. 

Prestaties tot op heden 

liggen op schema door de 

aankoop in 2017 door de 

gemeente van het pand dat 

realisatie van beoogde 

verbinding/ loper fysiek 

onmogelijk maakte.   

Servatius is sinds de zomer 

’17 bezig met uitplaatsing.  

Van de  te slopen panden is 

inmiddels reeds de helft  

leeggemaakt. Tbv de 

renovatie van 105 panden is 

naast de architect inmiddels 

ook de aannemer 

geselecteerd, die na de 

zomer ’18 aan de slag gaat. 

Ondertekening 

intentieovereenkomst 

gemeente-Servatius is 

voorzien in mei ’18. 

- € 629.390  

 

Planning uiteindelijke afronding van het 

project (opleveringen)is voorzien in 2024. 

Deels dus na afloop van subsidsidietermijn. 

 

Ambities zijn/worden naar boven bijgesteld. 

Er worden 85-100 woningen gesloopt en 64-

80 woningen nieuw gebouwd en circa 215-

350 gerenoveerd 

4. realiseren van een bijdrage aan de  

doelen van de Sociale Agenda bij de 

renovatie van de Blauwe Loper. 

 

 

N.v.t. Werkgroep sociale agenda 

Blauwe loper is ingesteld en 

er hebben diverse 

bijeenkomsten 

plaatsgevonden 

0 0  

5. Herstel van tenminste 63.000 m2 

monumenten en herbestemming van 

60% daarvan; 

 

64.800 m2 

ontoegankelijke en 

onbenut monument 

In 2017 is 33.000 m2 

monument casco hersteld 

en opgeleverd en ruim 

18.000 m2 gebruiksklaar 

gemaakt voor de concrete 

ingebruikname (Eiffel) en 

vanaf september 2017 

daadwerkelijk in gebruik 

genomen. 

Voor 31.800 m2 (Mouleurs 

en Brikke) is asbestsanering 

0 € 19.346.570  
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gestart.  

6. Versterken van de culturele 

infrastructuur door middel van het 

verbeteren van de akoestiek in de 

Grote theaterzaal van het Theater a/h 

Vrijthof en het realiseren van een 

eigentijdse en passende 

repetitieruimte voor de Philharmonie 

Zuid Nederland. 

 

Theater dat 

modernisering en 

akoestisch 

verbeteringen behoeft 

en een oefenfaciliteit 

waaraan door de 

Philharmonie Zuid-

Nederland 

aanpassingen 

gewenst worden. 

In 2017 heeft de 

noodzakelijke modernisering 

van voorzieningen 

plaatsgevonden. Het plan 

voor aanpassing van 

akoestiek wordt thans 

aanbesteed en volgens 

planning medio 2018 

gerealiseerd. 

- 1.079.011  

7. Realisatie van het investeringsplan 

MECC gerelateerd aan een 

gelijktijdige ruimtelijk-planologische 

en financieel-economische bijdrage 

aan de gebiedsontwikkeling 

MECC/Brightlands Maastricht Health 

Campus, inclusief Mosa Vitae. 

Plan MECC  In 2017 is de realisatie van 

het middenterrein (P4) 

gestart en begin 2018 

gereed. Het definitief 

ontwerp van het MECC is 

begin 2018 gereed voor 

aanbesteding. 

0 1.724.959  

8. In samenwerking met 

Rijkswaterstaat en provincie 

realiseren van het project ‘Mijn 

Gezonde Groene Loper’ en het 

bevorderen van burgerparticipatie in 

dit project. 

N.v.t. Rapportage en 

afrekening vinden via 

de stuurgroep A2 

plaats. 

Prestatie 8 aangaande ‘mijn 

gezonde groene loper’ wordt 

door de stuurgroep A2 

separaat gemonitord. 

Separaat Separaat Inmiddels is er € 1.700.000 aan 

bestedingsvoorstellen gehonoreerd en in 

uitvoering. Daaraan zijn op 20 september jl 

in de stuurgroepvergadering een drietal 

acties toegevoegd (verduurzaming 

woningbouw, bijdrage in de A2-school en 

bijdrage in watertappunten (totaal € 

395.000) 

9. Vergroten van de toeristische en 

recreatieve beleving. 

n.v.t Aangaande prestatie 9 zijn 

in 2017 concrete stappen 

gezet door ondermeer het 

realiseren van een 

skybarlocatie op het 

Eiffelgebouw, de tijdelijke 

tentoonstelling ‘groeten uit 

Maastricht’, de opening van 

de Sphinxpassage en de 

modernisering van de 

voorzieningen in het theater. 

nvt nvt  
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