Heer en meester

Een samenhangend plan
voor de vernieuwing van Heer

Kort samengevat
Wat gaat er de komende jaren gebeuren in Heer?

• Plein Sint Petrus Banden wordt een groen plein met
ondergrondse waterberging
• Nieuwbouw van circa 70 woningen op de voetbalvelden aan de
Akersteenweg
• Sloop/nieuwbouw 7 januaristraat - Onder de kerk
• Sloop/nieuwbouw St. Josephstraat - 7 januaristraat
• Sloop/nieuwbouw Gerard Walravenstraat
• Renovatie Verzetstraat - 7 januaristraat
• Sloop/nieuwbouw Dampstraat
• Nieuw park bij De Burght
• Wooneenheden met zorgfunctie in bestaande bebouwing en
nieuwbouw De Burght
• Voetbalclub Heer blijft aan de Laan in den Drink
• Voetbalvelden Demertstraat vrij voor tijdelijke groene
bestemming
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Heer en meester
De puzzel is klaar, de vernieuwing kan door
De gemeente Maastricht en Maasvallei hebben een duurzaam plan gemaakt
voor de verdere vernieuwing van Heer. De komende tien jaar wordt in de wijk
40 miljoen euro geïnvesteerd. Daarmee wordt een aantal opgaves in onderlinge
samenhang opgelost. Het aan elkaar knopen van de projecten was een moeilijke
puzzel. Alle projecten hangen met elkaar samen. Om het geheel mogelijk te
maken, moesten voor alle opgaves (deel)oplossingen worden gevonden.
Dat is gelukt omdat de gemeente en Maasvallei op een open en constructieve
manier met elkaar hebben samengewerkt. Een manier van werken die
vanzelfsprekend is en blijft. Inmiddels is er, ook met steun van de provincie en
Bouwbedrijven Jongen, voor de projecten voldoende financiering vrijgemaakt.
Daardoor kunnen we u in deze brochure het plan presenteren.
Heer is begin 2014 al verbeterd met de oplevering van het vernieuwde
winkelcentrum De Leim, met daarboven 24 appartementen. In 2015 wordt het
project Demerthofje afgemaakt. Daarna komt een carrousel met nieuwe projecten
op gang. Ze worden stap voor stap uitgevoerd. Heer blijft zo de geliefde woonplek
die het nu is. Een stadswijk die nog steeds een beetje aanvoelt als een dorp. Met
goede voorzieningen en een rijk verenigingsleven, niet ver van het centrum van
Maastricht.
Op de volgende pagina’s leest u meer over de vernieuwing van Heer. Over de
aanleiding en de verschillende projecten. In het midden van de brochure staan
de projecten op een kaart aangegeven. Daarna volgt een overzicht van wat er
precies gaat gebeuren. Ook laten we de makers van het plan aan het woord. Zij
vertellen dat de projecten op enkele plekken in Heer tot kritische reacties kunnen
leiden. Dat hoort erbij en daar gaan we zorgvuldig mee om. Voor de wijk als
geheel pakken de projecten juist goed uit. Heer gaat er de komende jaren op een
duurzame manier op vooruit en daar mogen we samen trots op zijn.
Wij wensen u veel leesplezier maar vooral, een mooie toekomst in Heer,
Gerdo van Grootheest, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu
Frans Crijns, directeur Maasvallei
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Zes vliegen in één klap
Het plan voor Heer brengt in onderlinge samenhang een
antwoord op zes verschillende opgaves. De wijk heeft enig
onderhoud nodig. Maasvallei heeft enkele woningcomplexen
die niet meer van deze tijd zijn. De gemeente moet Maasvallei
compenseren voor de verkoop van de Gemeenteflat langs de
A2. Er is een oplossing nodig voor de regelmatige wateroverlast
in Heer. Bouwbedrijven Jongen wil verder met haar locatie
De Burght. En voetbalclub RKSV Heer heeft behoefte aan een
oplossing waarmee ze weer jaren vooruit kan. Op deze pagina’s
uitleg over de aanleidingen voor het plan voor Heer.
Onderhoud nodig
Heer is een geliefde woonwijk, maar er is wel enig onderhoud nodig. Het
Buurtplatform gaf de laatste jaren regelmatig aan dat er oplossingen moesten
komen voor de wateroverlast in de wijk, het drukke verkeer en de terugloop van
het aantal voorzieningen. Dat is reden om Heer extra aandacht te geven. Met een
aantal verbeteringen blijven de bestaande kwaliteiten behouden. Als er niks zou
gebeuren, komen die wellicht in gevaar. Want stilstand kan zo maar achteruitgang
worden.
Verouderde woningcomplexen
Maasvallei, de woningcorporatie met circa duizend huurwoningen in Heer, is
verantwoordelijk voor het behoud van een duurzame woningvoorraad met een
goede woonkwaliteit. Niet alle huurwoningen in Heer voldoen hieraan. Een
aantal woningcomplexen in de wijk is niet meer van deze tijd. Meestal zijn het
duplexwoningen of portieketagecomplexen zonder lift, met kleine en slecht
geïsoleerde woningen. Het gaat om in totaal 126 verouderde woningen, die de
bewoners onvoldoende wooncomfort bieden. Uit onderzoeken blijkt dat bij deze
woningen op lange termijn verhuurproblemen kunnen ontstaan. Daarom wil
Maasvallei de complexen verspreid over de komende tien jaar aanpakken. Meestal
gebeurt dat door sloop/nieuwbouw, omdat renovatie niet het gewenste resultaat
kan bieden.

5

Compensatie voor de Gemeenteflat
Oorspronkelijk was het de bedoeling om voor de ondertunneling van de A2 de
Gemeenteflat te slopen. Maasvallei moest deze daarom verkopen aan de gemeente.
De corporatie verloor daardoor 90 woningen. De gemeente en Maasvallei maakten
de afspraak dat Maasvallei voor het woningverlies zou worden gecompenseerd.
Dat de Gemeenteflat bij nader inzien kon blijven staan, doet hier niets aan af.  De
compensatieplicht is gebleven. Daarom mag Maasvallei in Heer nieuwe sociale
huurwoningen bouwen. Lange tijd was daarvoor geen goede locatie te vinden.
Door dit samenhangende plan te maken is die locatie er wel, namelijk aan de
Akersteenweg (zie blz. 8 en 9).
Oplossing voor de wateroverlast
Heer heeft al van oudsher in de lagere delen regelmatig te kampen met
wateroverlast. Het water komt letterlijk van alle kanten. Uit de grond door de
grillige grondwaterstand in de wijk. Ondergronds uit de Maas als kwelwater.
En uit het heuvelland bij hevige regenbuien. De gemeente is wettelijk verplicht
voorzieningen te maken waar overtollig water wordt opgevangen. Ook hiervoor
biedt dit plan een oplossing. Er komt een groot opvangreservoir onder het Plein
Sint Petrus Banden, midden in de wijk. Daarmee speelt de gemeente ook in op de
klimaatverandering. Daarvan wordt voorspeld dat die in de toekomst tot heviger
regenbuien kan leiden.
Duidelijkheid voor Jongen
Bouwbedrijven Jongen is eigenaar van de grond rond De Burght. De aannemer
zoekt er een goede oplossing voor. Ook de gemeente wil dat. Vooral voor de
voormalige tennisvelden is nog geen goede bestemming gevonden. Dat gebeurt
wel in dit plan.
Goede toekomst voor RKSV Heer
De gemeente wil dat de voetbalclubs in Maastricht zo veel mogelijk worden
geconcentreerd op een aantal sportparken. Ze heeft daarom lang aangedrongen
op het samengaan van de clubs vv Scharn en RKSV Heer op het sportpark aan de
Bemelerweg. Dit blijkt in de praktijk niet mogelijk. De beide clubs zijn nog vitaal,
de Flora- en Faunawet laat geen uitbreiding toe aan de Bemelerweg en er zijn hier
ook te weinig parkeerplaatsen. RKSV Heer blijft daardoor in Heer. De club heeft
nu twee velden aan de Laan in den Drink en bespeelt af en toe de velden aan de
Akersteenweg en de Demertstraat. Het is geen ideale situatie. Niet voor de club,
niet voor de gemeente, niet voor de wijk. Dit plan biedt een oplossing waarmee de
voetbalclub weer jaren vooruit kan.
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De samenhang
Zes opgaves oplossen in één duurzaam plan. Het was inderdaad geen eenvoudige
puzzel. Vooral omdat de ene oplossing pas mogelijk is als ook een andere dat
is. Een voorbeeld. De compensatie voor Maasvallei is alleen mogelijk als de
corporatie ergens nieuwe woningen kan bouwen. Dat gebeurt op de voetbalvelden
aan de Akersteenweg. Maar die kunnen pas vrijkomen als er een goede oplossing
is voor de voetbalclub. En Maasvallei kan de bewoners van de complexen die
worden aangepakt beter helpen als zij binnen de wijk een goed alternatief krijgen.
Ook daarvoor zijn de nieuwe woningen aan de Akersteenweg nodig. Zo zijn er
meer verbanden tussen de projecten. Valt één project weg, dan komt het hele plan
in gevaar.
Financiering
Wie betaalt dat allemaal? Dat zijn om te beginnen gewoon de partijen die in
Heer aan de slag gaan. Ieder betaalt zijn eigen deel. Maasvallei de ingrepen aan
de woningen, de gemeente de verbeteringen in de openbare ruimte. Daarvoor
maakt de gemeente extra geld vrij uit het gemeentelijk rioolfonds. Verder
draagt de provincie Limburg financieel bij aan het plan. Ze doet dat omdat ze
in de provincie, in deze crisistijden, bouwprojecten wil stimuleren. Het plan
voor Heer is een uitstekende bestemming voor dat geld. Als laatste draagt ook
Bouwbedrijven Jongen bij aan het plan door de tennisvelden bij De Burght voor
een symbolisch bedrag aan de gemeente te verkopen.
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Wat gebeurt wanneer?
Een overzicht van de projecten
De nummers van de projecten komen overeen met de nummers op de overzichtskaart op pagina 8/9

1. Plein Sint Petrus Banden
Het Plein Sint Petrus Banden wordt
veranderd in een mooi groen plein
met een ondergrondse waterberging.
Deze bufferkelder is voldoende om bij
hevige regenbuien het overtollige water
in de wijk op te vangen. Om het plein
mogelijk te maken, sloopt Maasvallei
de 20 verouderde duplexwoningen.
De gemeente sloopt de sportzaal. Voor
de woningen en sportzaal komt geen
nieuwbouw terug. De gebruikers van
de sportzaal krijgen elders onderdak.
Het voormalige kleuterschooltje en het
gebouw Sterre der Zee blijven staan.
Planning sloop en herinrichting: 2016/2017.
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2. Nieuwbouw Akersteenweg
Maasvallei heeft op de twee voetbalvelden aan
de Akersteenweg ruimte voor de nieuwbouw
van zo’n 70 woningen. Het grootste deel is
in de sociale huur. Het wordt een mix van
appartementen en eengezinswoningen. De
woningen zijn in de eerste plaats bestemd
voor mensen uit Heer.
Planning start bouw: 2017.
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3. 7 januaristraat - Onder de kerk
Tussen de 7 januaristraat en Onder de kerk
liggen op grote kavels 12 verouderde woningen
uit de jaren vijftig. Ze zijn moeilijk te verbeteren.
Maasvallei wil ze slopen en vervangen door circa
18 semi-bungalows in de sociale huur.
Planning: sloop en start bouw in 2025.
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4. St. Josephstraat - 7 januaristraat
Op deze locatie liggen 24 portieketagewoningen.
Ook deze zijn moeilijk te verbeteren. Ze worden
gesloopt en vervangen door 20 à 30 nieuwe sociale
huurappartementen.
Planning: sloop en start bouw 2019.
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5. Gerard Walravenstraat
Hier liggen 32 woningen die
oorspronkelijk waren bedoeld voor
senioren, maar geen lift hebben.
Ze worden gesloopt en vervangen
door circa 15 appartementen en 15
patiowoningen, alle in de sociale
huur. De nieuwbouw wordt mogelijk
afgestemd op het zorgcentrum
Croonenhoff.
Planning: sloop en start bouw 2024.
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6. De Burght en omgeving
Deze locatie is niet meer nodig als buffer voor overtollig
regenwater. Bouwbedrijven Jongen verkoopt de voormalige tennisvelden aan de gemeente, die hier een aantrekkelijk groen gebied inricht. Ter compensatie krijgt
het bouwbedrijf van Maasvallei bouwopdrachten in
Heer. Bouwbedrijven Jongen realiseert in de bestaande
bebouwing, en deels in nieuwbouw, wooneenheden
voor mensen met een tijdelijke zorgbehoefte.
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7. Verzetstraat en omgeving
Dit complex bestaat uit 28 half vrijstaande
boven- en benedenwoningen. In nauw
overleg met de bewoners bekijkt
Maasvallei of de woningen kunnen
worden gerenoveerd, zodat ze functioneler
en energiezuiniger worden. Door te
renoveren, kunnen de bewoners hun
weliswaar compacte, maar betaalbare
woning behouden.
Planning fase 1 (12 woningen): eind 2015.
Planning fase 2 (16 woningen): 2016.

16

8. Dampstraat
In de Dampstraat (officieel
in Scharn) sloopt Maasvallei
10 woningen. Hier komt
nieuwbouw voor terug van
vijf of zes energieneutrale
gezinswoningen.
Planning: sloop en start bouw
vanaf begin 2016.
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9. Voetbalvelden RKSV Heer
RKSV Heer blijft op het huidige complex
aan de Laan in den Drink. Na de sloop
van het zwembad is hier ruimte voor
een extra voetbalveld voor junioren.
Het zal nodig zijn op het terrein de
kleedaccommodatie te vernieuwen. Dit
is in eerste instantie een opgave voor de
voetbalclub zelf.

18

10. Voetbalvelden Demertstraat
Na bebouwing van de voetbalvelden aan de Akersteenweg
blijven nog de velden aan de Demertstraat over. Deze worden de komende jaren niet meer gebruikt en krijgen een
tijdelijke groene bestemming. De locatie blijft zo beschikbaar voor eventuele toekomstige vastgoedontwikkelingen
langs de nieuwe A2.

Verder uitwerken: alle plannen die worden genoemd, moeten nog verder worden
uitgewerkt. De precieze aantallen kunnen dus nog veranderen. Niemand kan in de
glazen bol kijken, zeker niet bij projecten die pas over tien jaar zijn gepland.
19

De makers aan het woord
Het zijn vooral twee mensen die de laatste twee jaar hard hebben
gewerkt aan het plan voor Heer. Camiel Kruchten is coördinator
vastgoed bij Maasvallei. Peter Konings is projectleider bij de
gemeente Maastricht. Zij vertellen over de achtergronden en hun
persoonlijke inzet.
Blij dat de puzzel is gelegd?
‘Heel blij, al moet het echte werk natuurlijk nog beginnen. Er zullen bij de
uitwerking nog veel dingen moeten worden opgelost. Maar met dit plan laten we
de bereidheid zien er samen uit te komen. Dat kan alleen maar omdat we al vroeg
tegenover elkaar open kaart hebben gespeeld. Woningcorporaties moeten zich
tegenwoordig weer concentreren op de woningen, de gemeente op de openbare
ruimte. Wil je dan in een wijk iets moois tot stand brengen, dan moet je elkaar
opzoeken. Dan moet je open zijn over elkaars doelstellingen en mogelijkheden,
maar ook beperkingen. En durven zeggen: we weten nu nog niet alles, maar we
vertrouwen er op samen een oplossing te vinden. Het is een nieuwe manier van
ondernemend samenwerken. In Heer is dat tot nu toe heel goed gegaan.’
Begin 2014 is het nieuwe winkelcentrum De Leim opgeleverd. Was er toen al
een goede samenwerking?
‘Zeker. De Leim was een gecompliceerde klus, met veel uitdagingen op het gebied
van bijvoorbeeld verkeer en logistiek. We zijn daar goed uitgekomen en De Leim
loopt nu heel goed. Dit nieuwe plan is een soort De Leim in het groot. Opnieuw
met gecompliceerde opgaves die bovendien aan elkaar verbonden zijn. Daar kom
je alleen uit door steeds samen te zoeken naar oplossingen en daar vervolgens
goede afspraken over te maken. Binnen de samenwerking heeft ieder wel zijn
eigen verantwoordelijkheid. In de projecten doen we straks gewoon ons eigen
ding. Maasvallei knapt de woningen op, de gemeente pakt het nieuwe Plein Sint
Petrus Banden aan. Zo werk je wel goed samen, maar hou je het tegelijkertijd
overzichtelijk.’
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Hebben de bewoners invloed op de plannen?
‘Het Buurtplatform van Heer is vanaf het begin geïnformeerd over de voortgang
van het plan. En bij concrete woningprojecten overlegt Maasvallei altijd met
de bewoners. Dat heeft in de Verzetstraat al geleid tot een aanpassing van het
plan. Oorspronkelijk wilde Maasvallei de woningen samenvoegen. De bewoners
wilden dat niet omdat ze liever hun goedkope woning behouden. Die wens wordt
gerespecteerd. Erkennen dat je fout zat en je plan aanpassen, dat hoort erbij.
Ook bij de andere projecten krijgen de zittende bewoners veel invloed. Met de
omwonenden van de Akersteenweg zijn we nu in gesprek. We begrijpen dat ze de
ontwikkelingen kritisch volgen. Maar we hopen tegelijkertijd dat ze de kracht van
het totale plan blijven zien.’
Tot slot: hoe ziet Heer er over tien jaar uit?
‘In het grootste deel niet heel anders dan nu. Het zal nog steeds een mooie wijk
zijn waar mensen graag wonen, maar de totale kwaliteit is verbeterd. Naast een
nieuw winkelcentrum is er dan ook een nieuw groen plein in het midden van
de wijk. Een plein dat er bovendien voor zorgt dat de huizen en kelders droog
blijven. Met de nieuwe woningen erbij kan Heer straks weer een hele tijd vooruit.
En daar doen we het uiteindelijk toch voor.’
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En wat betekent dat voor u?
Prettig
De meeste bewoners van Heer krijgen weinig of geen last van de verschillende
bouwactiviteiten. In de lagere delen van Heer zullen mensen straks merken dat ze
minder wateroverlast hebben. Dat is prettig. Sommige bewoners kunnen overlast
krijgen van de bouwactiviteiten. Die overlast is tijdelijk en daarna is de situatie
verbeterd.
Sociaal plan
Het meest ingrijpend zijn de plannen voor de bewoners van de sloopcomplexen.
Voor hen hanteert Maasvallei een sociaal plan. De bewoners krijgen voorrang
bij herhuisvesting en een verhuiskostenvergoeding. Ook spant Maasvallei zich
in om te voldoen aan speciale wensen. Als buren ook in hun nieuwe woning
naast elkaar willen wonen, wordt gekeken of en waar dat kan. Als mensen geen
hoge woonlasten kunnen betalen, bekijkt Maasvallei of de nieuwe woning wel
betaalbaar is. En als mensen zorg nodig hebben, wordt gekeken of die op de
nieuwe woonplek goed is te organiseren.
Herhuisvesting in Heer
Door de nieuwbouw aan de Akersteenweg zijn er straks voor de bewoners van
de latere sloopprojecten veel mogelijkheden om in Heer te blijven wonen. Bij
bewoners die al op korte termijn wegens sloop moeten verhuizen, zal het in de
meeste gevallen ook lukken om in Heer een nieuwe woning te vinden. Daar doet
Maasvallei in ieder geval haar uiterste best voor.
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Meer weten?

Bij alle deelprojecten van dit plan worden de bewoners en andere betrokkenen
uitvoerig geïnformeerd over wat er precies gaat gebeuren. Dat gebeurt op de
website, via nieuwsbrieven en op bijeenkomsten voor bewoners. De informatievoorziening houdt dus niet op met deze brochure. Volg de website en u blijft op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

www.maasvallei.nl
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