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1. Preambule: De Biënnale 2011 

 

Op 4 november 2011 heeft in Maastricht de Internationale 
Biënnale “Leegstand en Herbestemming” plaatsgevonden. 
Tijdens de Biënnale stond het vraagstuk centraal van leegstand 
en herbestemming in deze nieuwe tijd en met gewijzigde 
omstandigheden. Het doel van de Biënnale was het geven van 
een appèl aan de opdrachtgevers, de beleidsmakers en de 
professionals om te komen tot erkenning van het structureel 
karakter van leegstand en de noodzaak tot multidisciplinaire 
samenwerking om tot herbestemming te komen. Het was 
tevens bedoeld om te komen tot daadwerkelijke ontwikkeling 
van een nieuwe praktijk van herbestemming en uitwisseling van 
kennis, ervaring en netwerken tussen verschillende disciplines.  

Aan de Biënnale waren workshops gekoppeld, die zouden ingaan op praktijkvoorbeelden, waar 
problemen aan oplossingen werden gekoppeld. Het Argus buurtcomité voor het Statenkwartier, 
Stichting Ateliers Maastricht en het advies- en ontwikkelbureau RO groep wilden een dergelijke 
workshop organiseren, maar veel workshops werden door de Biënnale om organisatorische en 
financiële redenen afgezegd.  

Om alsnog inspiratie op te doen voor het vraagstuk van leegstand en herbestemming in de 
concrete praktijk van het Statenkwartier, werd op vrijdag 9 maart 2012 een workshop “Ruimte 
voor het Statenkwartier” georganiseerd.  

Leegstand is van alle tijden. De laatste jaren neemt de leegstand echter exponentieel toe. Die 
leegstand is in Nederland zichtbaar in gebieden waar sprake is van demografische krimp en een 
tanende economie. Maar ook in gebieden waar de economie groeit en er sprake is van overdruk 
speelt dit vraagstuk. Op veel plekken in Europa kampen steden en regio’s met een groeiende 
leegstand van industriële gebouwen, kerken, bedrijventerreinen en kantoren, boerderijen, met als 
gevold dat winkelstraten verpauperen en woonwijken leeg lopen. Het lijkt een structureel 
verschijnsel dat zich op meerdere schaalniveaus in Europa voor doet. 

Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om de leegstand via herbestemming tegen te gaan steeds 
beperkter: overheden bezuinigen en marktpartijen spreiden hun risico’s. De successen van vóór de 
crisis in 2008 kunnen op veel fronten niet langer het voorbeeld zijn voor de praktijk van nu. De 
huidige tijd vraagt om nieuwe manieren van (samen)werken, nieuwe instrumenten en nieuwe 
strategieën. 
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Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is
probleem wordt gezien. Terwijl in de 
ontwikkelingen
flexibiliteit. 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr
een veilige omgeving, tot Snel
between relations

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
particulier
aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

Enkele citaten uit de 

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

Wees pragmatisch. Dat is 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink
hoeveelheid gelegenheid geven.

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 
veel meer dienende dan dwi

Belangrijke ontwikkeling op 
2011. Op basis van meer dan 600 
Wijkbewoners to
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hoeveelheid gelegenheid geven. 

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

Belangrijke ontwikkeling op nationaal
2011. Op basis van meer dan 600 

t stand gekomen (zie bijlage 2)

rends en ontwikkelingen

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is
probleem wordt gezien. Terwijl in de 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr
een veilige omgeving, tot Snel

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

rendrapportages

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

 

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

nationaal
2011. Op basis van meer dan 600 

t stand gekomen (zie bijlage 2)

 

rends en ontwikkelingen

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is
probleem wordt gezien. Terwijl in de 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr
een veilige omgeving, tot Snel-te

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

rendrapportages

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

nationaal
2011. Op basis van meer dan 600 

t stand gekomen (zie bijlage 2)

 

rends en ontwikkelingen

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is
probleem wordt gezien. Terwijl in de 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr

te-betrekken

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

rendrapportages

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

nationaal 
2011. Op basis van meer dan 600 deelnemers

t stand gekomen (zie bijlage 2)

rends en ontwikkelingen

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is
probleem wordt gezien. Terwijl in de bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr

betrekken

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

rendrapportages, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

 niveau is 
deelnemers

t stand gekomen (zie bijlage 2)

rends en ontwikkelingen

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is
bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr

betrekken

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

niveau is 
deelnemers

t stand gekomen (zie bijlage 2)

rends en ontwikkelingen

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is
bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr

betrekken-

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

niveau is 
deelnemers

t stand gekomen (zie bijlage 2)

rends en ontwikkelingen

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is
bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr

-huurwoningen voor het groeiend leger 

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

niveau is geweest 
deelnemers is via 

t stand gekomen (zie bijlage 2) . De kerngedachten daarvan zijn:

rends en ontwikkelingen

Wat opvalt aan de uitkomsten van de Biënnale is dat leegstand en herbestemming vooral als een 
bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr

huurwoningen voor het groeiend leger 

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

geweest 
is via 

. De kerngedachten daarvan zijn:

rends en ontwikkelingen 

dat leegstand en herbestemming vooral als een 
bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vr

huurwoningen voor het groeiend leger 

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

geweest 
is via 

. De kerngedachten daarvan zijn:

 

dat leegstand en herbestemming vooral als een 
bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
bij kan aflikken: van moderne Begijnhoven voor 50+ vrouwen die geen man meer willen maar wel 

huurwoningen voor het groeiend leger 

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flink

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

geweest de 
is via crowd sourcing 

. De kerngedachten daarvan zijn:

dat leegstand en herbestemming vooral als een 
bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
ouwen die geen man meer willen maar wel 

huurwoningen voor het groeiend leger 

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on
Nederlandse taak, want gebaat bij een zeker laisser faire, een flinke scheut improvisatie en een ‘onfatsoenlijke’ 

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
en kennisregio’s), met identiteit (houvast in globaliserende wereld), met cultuur/toerisme (historie combineren 
met eigentijdse kunst), met natuur (behoefte aan rust/groen/retraite). Het 
groepen gelijkgezinden. Zij organiseren zich en dagen overheid en gesettelde partijen uit. De instituties lijken 
gevoelig hiervoor, ook uit welbegrepen eigenbelang, en haken op gearticuleerde wensen in. Dat uit zich in een 

ngende rol: de woonconsument wordt eindelijk klant.

de Landelijke Bewonersdag op 10 december 
crowd sourcing 

. De kerngedachten daarvan zijn:

dat leegstand en herbestemming vooral als een 
bij de Biënnale behorende 

juist een positiever beeld wordt geschetst. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit en 

Diversiteit: de contouren van een nieuwe dimensie in diversiteit waar de herbestemmer zijn vingers 
ouwen die geen man meer willen maar wel 

huurwoningen voor het groeiend leger 

Flexibiliteit: de behoefte aan wendbaarheid, vrije speelruimte voor experimenten, maatwerk, 
opdrachtgeverschap, creatieve ontplooiing, spontane evenementen, tijdelijke contracten, 

aangepaste budgettering, broedplaatsen, gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer.

, behorend bij de documenten van de Bië

Het bruist, zindert en borrelt. Het lijkt of velen stiekem lichtelijk opgelucht zijn dat er door de economische 
omstandigheden ruimte is voor gelegenheidsoplossingen, tijdelijkheid en georganiseerde chaos. En inventiviteit.

de opdracht aan alle partijen die de handschoen van de herbestemming oppakken. De 
tijd van grootschalig, programmatisch en dwingend is voorbij. Herbestemming is in dat licht bezien een on

e scheut improvisatie en een ‘onfatsoenlijke’ 

Misschien is de wens de vader van de gedachte maar het lijkt er op dat in het denken over herbestemming een 
creatieve vonk is overgeslagen. Er worden verbindingen gezocht met them
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Bij een stad geniet je niet van de zeven of zevenenzeventig wonderen, maar van de 
antwoorden die ze geeft op jouw vraag (Italo Calvino). 

3. Het Statenkwartier 

 

Hoe zit dat in het Statenkwartier?  

Nou, daar valt toch nog wel wat van te zeggen. Instituties, zoals de gemeente, de 
woningcorporaties, de zorg- en onderwijsinstellingen, de banken, de 
vastgoedinvesteerders, de projectontwikkelaars, zijn niet ingericht op het 
gegeven dat bijvoorbeeld het Statenkwartier, een wijk in het hart van de stad 
Maastricht, aan de nieuwe dynamiek op het gebied van wonen, werken, 
vrijetijdsbesteding, mobiliteit vorm wil geven.  

Bestemmingsplanvoorschriften, welstandregels, bouwverordeningen, handhavingregels, 
subsidievoorwaarden, verkeersmaatregelen, het is nog allemaal gericht op de stedelijke standaard, 
op algemene normen, op de grootste gemene deler. Dat wringt met maatwerk, dynamiek, snelle 
veranderingen, aanpassingen á la minute, kortom diversiteit en flexibiliteit.  

Maar niet alleen met het vingertje naar anderen wijzen. Zelf initiatieven nemen, zoals al veel gebeurd 
in het 6211 Kunstkwartier: de galeries, de buurttuin, de eetruimte, de evenementen, zoals de 
kunstmarkt, het Street-art festival, de filmsalon, diverse concerten, etc.. 

Maar ook de huidige onaangenaamheden aanpakken: drugsoverlast, te drukke verkeersaders, 
leegvallende winkelpanden en vertrekkende cultuurinstellingen, behoefte aan groen. 

 

Het doel van de workshop op 9 maart 2012 was om met een select gezelschap van circa 45 
genodigden, met een dwarsdoorsnede van de buurt en externe betrokkenen, te komen tot een 
eigentijdse en eigenwijze visie op de toekomst van dit dynamische stadsdeel, niet alleen als uniek 
exemplaar van het stadscentrum, maar ook als voorbeeld van alle centrumwijken, dat gelegenheid 
biedt voor stedelijke wonen en werken, rust en ruimte combineren met beweging en dichtheid.  

De genodigden bestonden uit pandeigenaren, ondernemers, bewoners, auteurs, kunstenaars, 
woningcorporaties, architecten, raadsleden, deskundigen, vertegenwoordigers van aangrenzende 
buurtplatforms, winkeliers en de organiserende instellingen.  

 

 

 

In Bijlage 1 bij dit Manifest is het DNA van het Statenkwartier in beeld gebracht.  
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4. De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

1. De t
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 
G
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren
aantrekkelijkhei
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schou
zetten. 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 
buurt/stad
 

2. Het a
Statenkwartier 
‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt
grootst 
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits
maken van
“in between” buurt.
Frontenpark 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 
hierbij 
 

3. Herinrichting 
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 
geven
 

4. Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
stadsbestuur, 
zorginstituten 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

De t
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 
Groei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren
aantrekkelijkhei
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schou
zetten. 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 
buurt/stad
 
Het a
Statenkwartier 
‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt
grootst 
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits
maken van
“in between” buurt.
Frontenpark 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 
hierbij 
 
Herinrichting 
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 
geven
 
Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
stadsbestuur, 
zorginstituten 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

De trek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren
aantrekkelijkhei
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schou
zetten. 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 
buurt/stad

Het a
Statenkwartier 
‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt
grootst 
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits
maken van
“in between” buurt.
Frontenpark 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 
hierbij 

Herinrichting 
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 
geven.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
stadsbestuur, 
zorginstituten 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren
aantrekkelijkhei
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schou
zetten. 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 
buurt/stad

Het a
Statenkwartier 
‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt
grootst 
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits
maken van
“in between” buurt.
Frontenpark 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 
hierbij essentieel.

Herinrichting 
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

. Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
stadsbestuur, 
zorginstituten 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren
aantrekkelijkhei
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schou
zetten. Ook nieuwe woonvormen en 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 
buurt/stad. 

Het adaptievermogen
Statenkwartier 
‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt
grootst van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits
maken van 
“in between” buurt.
Frontenpark 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

essentieel.

Herinrichting 
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
stadsbestuur, 
zorginstituten 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren
aantrekkelijkhei
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schou

Ook nieuwe woonvormen en 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

 

daptievermogen
Statenkwartier 
‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits

 het 
“in between” buurt.
Frontenpark heeft grote betekenis voor 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

essentieel.

Herinrichting van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
stadsbestuur, samen
zorginstituten zijn vaak gehuisvest in 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren
aantrekkelijkheid van de ‘habitat’
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schou

Ook nieuwe woonvormen en 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

daptievermogen
Statenkwartier (vermogen op nieuwe zaken 
‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits

het Statenkwartier een 
“in between” buurt.

heeft grote betekenis voor 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

essentieel. 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
samen
zijn vaak gehuisvest in 

panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren

d van de ‘habitat’
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schou

Ook nieuwe woonvormen en 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

daptievermogen
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits

Statenkwartier een 
“in between” buurt.

heeft grote betekenis voor 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
samen 
zijn vaak gehuisvest in 

panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren

d van de ‘habitat’
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 
mensen die de schouders eronder willen 

Ook nieuwe woonvormen en 
woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

daptievermogen
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits

Statenkwartier een 
“in between” buurt. Vooral

heeft grote betekenis voor 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
 met 

zijn vaak gehuisvest in 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in
woonbuurten en 
Diversiteit in leefstijlen 
Statenkwartier gaan manifesteren

d van de ‘habitat’
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 

ders eronder willen 
Ook nieuwe woonvormen en 

woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

daptievermogen 
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits

Statenkwartier een 
Vooral

heeft grote betekenis voor 
leefklimaat van het 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
met het ARGUS

zijn vaak gehuisvest in 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

roei zal zich manifesteren in 
centrumbuurten. 

Diversiteit in leefstijlen zal zich in 
Statenkwartier gaan manifesteren

d van de ‘habitat’
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 

ders eronder willen 
Ook nieuwe woonvormen en 

woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

 
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
verandering van het buurt-

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 
bronpunten en loopcircuits genereren

Statenkwartier een 
Vooral 

heeft grote betekenis voor 
leefklimaat van het Statenkwartier. 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
het ARGUS

zijn vaak gehuisvest in 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

 aantrekkelijke 
centrumbuurten. 
zal zich in 

Statenkwartier gaan manifesteren
d van de ‘habitat’

betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 

ders eronder willen 
Ook nieuwe woonvormen en 

woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

van het 
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
-DNA) 

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 

genereren
Statenkwartier een 

 de 
heeft grote betekenis voor 

Statenkwartier. 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
het ARGUS

zijn vaak gehuisvest in 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

aantrekkelijke 
centrumbuurten. 
zal zich in 

Statenkwartier gaan manifesteren vanwege 
d van de ‘habitat’

betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 

ders eronder willen 
Ook nieuwe woonvormen en 

woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

van het 
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
DNA) 

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 

genereren
Statenkwartier een 

de inrichting 
heeft grote betekenis voor 

Statenkwartier. 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
het ARGUS

zijn vaak gehuisvest in 
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

aantrekkelijke 
centrumbuurten. 
zal zich in 

vanwege 
d van de ‘habitat’. 

betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 

ders eronder willen 
Ook nieuwe woonvormen en 

woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

van het 
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
DNA) is het 

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 

genereren; deze 
Statenkwartier een gewilde 

inrichting 
heeft grote betekenis voor 

Statenkwartier. 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
het ARGUS-buurt

zijn vaak gehuisvest in karakteristieke panden
panden en plekken biedt kansen voor bij

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

aantrekkelijke 
centrumbuurten. 
zal zich in het 

vanwege 
 Dat 

betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 

ders eronder willen 
Ook nieuwe woonvormen en 

woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

van het 
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
is het 

van alle centrumbuurten
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 

; deze 
gewilde 

inrichting 
heeft grote betekenis voor het 

Statenkwartier. 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
buurt
karakteristieke panden

panden en plekken biedt kansen voor bij de buurt passende activiteiten

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

aantrekkelijke 
centrumbuurten. 

het 
vanwege 

Dat 
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 

ders eronder willen 
Ook nieuwe woonvormen en 

woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

van het 
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
is het 

van alle centrumbuurten. 
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 

; deze 
gewilde 

inrichting 
het 

Statenkwartier. 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
buurtcomité
karakteristieke panden

de buurt passende activiteiten

De Agenda voor de toekomst van de buurt
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, Behoud en Verander

rek naar de stad zal sterker worden, 
Maastricht heeft nog groei te verwachten 
van universiteit, bollebozen en remigranten. 

aantrekkelijke 
centrumbuurten. 

het 
vanwege 

Dat 
betekent ‘sociaal investeren’ in 
samenwerken, bondgenoten vinden, 

ders eronder willen 
Ook nieuwe woonvormen en 

woongroepen zijn middelen om de 
‘moderne’ tijd een plek te geven in de 

van het 
(vermogen op nieuwe zaken 

‘op te nemen’ zonder wezenlijke 
is het 

 
Grote gebaren zoals Sphinx, Nuts, 
Frontenpark en Bassin zullen nieuwe 

; deze 
gewilde 

inrichting 
het 

Statenkwartier. 
Nadrukkelijke betrokkenheid van buurt is 

van de belangrijkste winkelstrate
ook Boschstraat, zijn kansen om leefbaarheid, bereikbaarheid en levendigheid 

Geef de buurt en de ondernemers een zware stem in het plan.

Leegkomende plekken mogen geen littekens blijven en v
comité

karakteristieke panden
de buurt passende activiteiten
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Een recent verschijnsel in Nederland is het thematiseren van hele buurten. Gemeenten, beleggers, 
ontwikkelaars en architecten thematiseren woningbouwlocaties en -architectuur om nieuwe aantrekkelijke 
woonsferen te creëren. Het resultaat is een herkenbaar stedenbouwkundig beeld met een ambachtelijk 
aandoende architectuur. Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van mensen die in deze gethematiseerde 
wijken wonen? Door een specifieke marketing worden kopers verleid te komen wonen in een nieuwe wijk met 
een volmaakte sfeer en perfecte buren. Zodra mensen de buurt dagelijks gaan beleven, verandert deze 
voorstelling. Het gaat dan in feite om wonen met gelijkgestemden. De positieve zijde hiervan is het prettige 
dagelijkse contact met de mensen uit de buurt en een gevoel van veiligheid, maar ook is er de kant van het 
ongemak van te veel sociale druk. Verder blijkt dat een gethematiseerde woonomgeving de bewoners een 
instrument geeft om te toetsen wat wel en niet past in de wijk.  

tot invullen van 'probleemgevallen’; de buurt heeft daar haar samenlevingsaandeel al voor 
geleverd.  
 

5. In het verleden is bij transformatieprocessen te weinig voortgebouwd op de bestaande 
ruimtelijke identiteit van wijken. Architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische 
waarden gingen daardoor verloren. Toch is het mogelijk de fysieke omgeving van 
woonwijken te transformeren - door herstructurering, hergebruik of herinrichting - en 
daarbij de ruimtelijke identiteit te behouden. Of en in welke mate de identiteit behouden 
kan worden, hangt af van de aard en omvang van de transformatieopgave. 
Het DNA van de buurt als Kunstenkwartier, als huiskamer met kleinschalige en ambachtelijke 
bedrijvigheid, creatieve industrie, nieuwe woonvormen en sociale menging is daarbij 
maatgevend. 

 

 

 

 

 

 

6. De veiligheid van het Statenkwartier (samen met het Boschstraatkwartier) is al meer dan 10 
jaar een zaak die de gemoederen bezig houdt. De recente en voorgestane veranderingen in 
het overlast- en veiligheidsbeleid geven aanleiding tot grotere ongerustheid in de buurt. 
Overlast van daklozen, drugsverslaafden, drugsrunners en studentenlawaai, lege plekken, 
gebrek aan groen zijn ‘lastposten’. Bij die ‘lastposten’ hoort in sommige gevallen ook de 
bureaucratie bij: starre handhavers, trage vergunningverleners, onzichtbare politie, inflexibel 
beleid en gemakzuchtige politiek. 

Afgeven op bureaucraten en technocraten is bon ton als je dingen wilt tegen houden, maar 
wij willen concrete zaken realiseren.  

Wij zoeken coalities met iedereen die zaken voor elkaar wil krijgen. Wij verwachten op het 
gebied van veiligheid en overlastbestrijding dat de ‘instituties’ oog en oor hebben voor de 
problemen die niet door de buurt zelf opgelost kunnen worden. En vooral: de buurt als één 
geheel blijven zien en niet sectorale acties op elkaar stapelen.  

Bij een vitaal stadsbestuur hoort ook situationeel handelen in plaats institutioneel reageren. 
Bij situationeel handelen prevaleert de concrete situatie boven de instituties. Uitgangspunt is 
hoe handelende personen in een concrete situatie tot resultaten kunnen komen. Hun inzet 
en betrokkenheid zijn het vertrekpunt van de activiteiten; zij bepalen de vorm van de 
samenwerking. 
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City marketing 

Goede citymarketing speelt in op de ‘geografie 
van het geluk’ en laat zich leiden door de 
wensen van de mensen. Omdat bewoners, 
bedrijven en bollebozen niet zomaar naar een 
andere gemeente verhuizen, moet worden 
ingezet op ‘warme citymarketing’ die de lokale 
bevolking aan de stad bindt. ‘Koude 
citymarketing’ werkt alleen maar voor 
toeristen en dagjesmensen, die per definitie 
mobiel zijn en in de stad iets zoeken wat ze 
‘thuis’ niet vinden. 

 

7. De vraag vanuit de buurt gaat niet zozeer over 
problemen (die er wel zijn, zie hiervoor), maar over 
meer zeggenschap over de eigen buurt. De buurt 
heeft in de afgelopen jaren bewezen energie, 
samenwerkingskracht en organiserend vermogen te 
hebben om publiek ondernemerschap te realiseren. 
In het huidige klimaat van zelfredzaamheid (versterkt 
door de crisis en bezuinigingen) is de roep, zie de 
workshop, om in positie gebracht te worden meer 
eigen richting te geven aan de buurtontwikkeling 
sterk toegenomen. Dat past in de gedachten over 
modern burgerschap en de ‘civil society’.  
 

8. Om in positie gebracht te worden zijn op het gebied van flexibele regelgeving (planologie, 
bouwvoorschriften, welstand, handhaving en fiscaliteit), kansen voor particulier 
opdrachtgeverschap en andere verdienmodellen voor een dynamisch gebruik van vastgoed 
(pop-up’s, tijdelijke exploitatie) nieuwe (organisatorische) wegen nodig.  
Het Statenkwartier spiegelt zich graag aan praktijkvoorbeelden van elders (zie de 
buurtontwikkelingsmaatschappijen in Den Haag, Amsterdam, Antwerpen en de trust’s in 
Engeland en de USA, etc.). Die laten zien dat het daarbij niet alleen gaat om buurtbeheer, 
maar ook om ontwikkelingskracht en concrete zeggenschap over invulling van functies, 
programma’s, evenementen, gebouwen, etc. De organisatorische vorm is facultatief, als 
maar bereikt wordt dat concrete zeggenschap over de ontwikkeling, invulling, beheer en 
exploitatie van de buurt bij de eigen bewoners komt te liggen.  
 

Een prominent voorvech(s)ter van een actief buurcomité is als een variant op wat wel een Everyday 
Maker wordt genoemd: een no-nonsense persoon, die vanuit een sterke persoonlijke gedrevenheid 
zaken in de alledaagse werkelijkheid van de stad voor elkaar weet te krijgen. Voor een stadsbestuur 
zijn Everyday Makers, alledaagse doeners, even onmisbaar als irritant. Zij zijn onmisbaar vanwege de 
krachten en de commitments die ze weten te organiseren. Maar irritant zijn ze ook omdat ze zich van 
de geldende regels en codes weinig aan lijken te trekken. Daar ligt zelfs de sleutel tot hun succes. Hun 
verhouding tot de gemeentelijke organisatie is er één van wederzijdse ambiguïteit. Ze ontlenen hun 
kracht, positie en status voor een belangrijk deel aan de confrontatie en het gevecht met ‘de 
bureaucratie’, maar voor het behalen van successen zijn zij ook afhankelijk van medewerking van 
diezelfde bureaucratie. Ambtenaren voelen zich enerzijds ‘belaagd’ door alledaagse doeners, maar 
anderzijds kunnen ze hen ook benutten om zaken in beweging te krijgen die anders makkelijk zouden 
verzanden. Het is een symbiotische verhouding, een soms gepassioneerde haat-liefde verhouding, 
waarin beide partijen hun rol spelen en beide partijen ook stilzwijgend weten dat zij elkaar nodig 
hebben. 
 
Uit: Het sloeg in als een BOM, essay over vitaal stadsbestuur en modern burgerschap in Den 
Haag. 
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5. Zeggenschap en maatregelen. 
 

De buurt wil zeggenschap verkrijgen over een 5-tal projecten inde buurt en verlangt van de 
gemeente een aantal beleidsmaatregelen.  

1. ‘t Brandweer 

De Brandweerkazerne is op dit moment voor de ontwikkeling van de buurt en de voorgestane 
nieuwe aanpak een cruciaal pand. En het kan uitgroeien tot een icoon, niet zozeer wat betreft 
architectuur, maar meer als model voor de ontwikkeling van de buurt. Met de nieuwe aanpak moet 
voorkomen worden dat het gebouw snel en voor de hoogste opbrengst wordt verkocht of verhuurd 
als een oplossing voor stedelijke problemen. Op die wijze zou de buurt en de huidige gebruikers 
mogelijk worden opgezadeld met 'buurtvreemde' activiteiten. 

De huidige invulling met kunstenaarsateliers en een expositieruimte wordt in de buurt als een 
aangename functie ervaren. Zowel de exploiterende stichting SAM als het buurtplatform Argus 
denken dat er meer mogelijkheden zijn, waarbij compensatie wordt gevonden voor teloor gegane 
ontmoetingsruimten in de wijk en nieuwe initiatieven worden ontwikkeld die ook voor de stad als 
geheel interessant kunnen zijn. 

Wij hebben samen de ambitie plannen daarvoor stap voor stap uit te werken en te concretiseren. Er 
wordt ook gezocht naar nieuwe economische dragers. 

Daarvoor is het in deze fase wel noodzakelijk dat de WOM Belvedère/gemeente het pand overdraagt 
aan de buurt, die daarvoor een vorm van publiek ondernemerschap wil organiseren (bijvoorbeeld via 
een buurtontwikkelingsmaatschappij).  

De grote uitdaging is dat het buurtplatform met partners laten zien dat ze beschikken over 
organiserend vermogen, samenwerkingskracht en publiek ondernemerschap. Dat is van belang voor 
de volgende stappen en projecten in de buurt. 

Voor het buurtplatform is het beschikbaar krijgen over het beheer, inrichting en exploitatie van de 
Brandweerkazerne een toetssteen voor de plannen van de gemeente met de buurt. 
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2. Lumière en City Centrum 

Het beschikbaar komen van Lumière en City Centrum/Traject betekent biedt grote kansen voor de 
buurt en de stad. Maar het kan toch niet zo zijn dat deze cruciale en grootschalige plekken inde buurt 
zonder medebeslissingsrecht van de buurt voor bepaalde doeleinden wordt ingevuld. Ook hier staan 
we via publiek ondernemerschap een actieve betrokkenheid voor van de buurt.  

Op basis van de pilot de Brandweerkazerne kan de buurt laten zien dat zij beschikt over organiserend 
vermogen, samenwerkingskracht en ondernemerschap.  

3. Herinrichting Grote Gracht en Brusselsestraat 

Datzelfde geldt voor de herinrichtingsvoornemens van de belangrijke winkelstraten van de buurt: en 
Boschstraat. Samen met het Kommelkwartier en Boschstraatkwartier zou bekeken moeten worden 
hoe de buurten concrete acties kunnen uitzetten om van die straten weer vitale winkelstraten met 
verblijfswaarde te maken. De gedachte is via de ondernemersverenigingen te komen tot publiek-
private samenwerking, op basis van gemeenschappelijke belangen.  

4. Groen in de wijk: het Frontenpark 

Het groen in de buurt is verscholen: de Beyart heeft een fraaie binnenstadtuin, maar is helaas 
niet/weinig toegankelijk. Het tijdelijke buurttuintje naast de Brandweerkazerne toont aan dat er in 
zo’n dicht bewoonde stedelijke buurt sterke behoefte is aan gemeenschappelijke groente- en 
bloementuinen. In de toekomst wordt het Frontenpark aangelegd. Het is voor het Statenkwartier van 
eminent belang het Frontenpark te kunnen gaan gebruiken als stads- én buurttuin. De buurt heeft 
ideeën over de invulling daarvan en zou graag willen participeren in het ontwerp, gebruik en beheer 
van het toekomstige park.  

5. Herbestemming Sphinx, Boschstraat en mogelijk ook de Beyart 

Bij de herbestemming van de Sphinx, de Boschstraat en wellicht in de toekomst ook de 
Beyart wil de buurt betrokken worden. Het zijn plekken in de buurt die het DNA van 
het Statenkwartier in het hart raken. Vandaar de noodzaak actief betrokken te worden 
bij de invulling ervan.  

 

Gewenste beleidsmaatregelen 

a. Flexibiliseer de wet en regelgeving, het beleid en de exploitatiemodellen. 
b. Besef dat het nieuwe Fronten stadspark van vitaal belang is voor leefbaarheid van 

hoofdzakelijk het Statenkwartier en geef de buurt dus een belangrijke stem bij de 
inrichting en het gebruik. 

c. Zorg voor effectieve veiligheid in de buurt en beperk adequaat de overlast. 
d. Besteed in de Structuurvisie 2030 meer zorg en aandacht aan de Centrumbuurten en 

het publiek ondernemerschap.  

e. Stem de herbestemming van gebieden en gebouwen in de buurt zorgvuldig af op 
thematiek, karakteristiek en kwaliteit van Statenkwartier.  
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6. Tot Slot: DOE HET1 

 

De workshop op 9 maart 2012 heeft geen geklaag opgeleverd maar vooral energie gegeven aan 
modern burgerschap om de eigen leefomgeving vorm en inhoud te geven.  

Doe het zelf: niet wachten op de gemeentelijke overheid, maar zelf actie ondernemen. Mensen 
bundelen die eenzelfde doel nastreven. Zelf contacten leggen en netwerken ontwikkelen en zo nodig 
zelf de hamer, bezem en de megafoon ter hand nemen. 

Doe het waar je leeft: een betere buurt begint bij jezelf. Kijk naar je buurt maar vergeet de stad niet. 

Doe het voor het plezier, maar ook omdat het noodzakelijk is: het is belangrijk dat de buurt 
evenementen organiseert, zorgt dat de buurt netjes en leefbaar blijft. Uiteindelijk gaat het om 
concrete tastbare en structurele verbeteringen in de buurt. 

Doe het ad-hoc en parttime: wij willen waken voor inkapseling en subsidieverslaving. We willen 
ruimte laten/krijgen voor spontane activiteiten, onconventies en ongepland optreden. 

Doe het concreet en praktisch, niet vanuit een ideologie; we willen pragmatische oplossingen 
zoeken voor concrete zaken in de buurt. Actie voeren als het een concreet doel dient. Het is sociaal 
investeren in de samenhang van de buurt. 

Doe het verantwoord en met zelfvertrouwen; wij willen eigen verantwoordelijkheid nemen voor het 
wel en wee inde buurt. Vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Maar daar past ook 
bij dat de gemeente de buurt daarvoor inde positie brengt om resultaten te boeken.  

Doe het met tact en respect voor verschillen tussen mensen en belangen; zoveel mogelijk 
betrokkenen - van alle rangen en standen, van alle cultuur-en bevolkingsgroepen - innemen voor 
waar je voor staat, verleiden om het goede te doen voor de buurt: dat is buurtontwikkeling en 
buurtbeheer. Inspelen op wat mensen beweegt, en oog hebben voor de verschillen op dat punt. 
 
Doe het met experts als bondgenoot en niet als vijand; als je concrete zaken wilt realiseren dan 
moeten verschillende expertises met elkaar samenwerken. Als je zelf niet op alle vlakken expertise 
hebt, dan moet je je laten aanvullen en adviseren door anderen.  
 
 
 
 

ARGUS Buurtcomité en Stichting Ateliers Maastricht 
 
 
 
In samenwerking met: 
 
RO groep en Acquireal  

                                                           
1 Zie ook: Het sloeg in als een BOM, Hendriks en Tops.  
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Bijlage 1 bij het Manifest “Ruimte voor het Statenkwartier”  

 

 

 

 

 

 

Het DNA van het Statenkwartier in beeld 
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Het Statenkwartier in Maastricht: wijk 6211 
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CBS buurtgegevens  
 
Gemeente: Maastricht, Buurt: Statenkwartier  
 
Bevolking (2010) 
Aantal inwoners: 2.755  
Aantal mannen: 1.310  
Aantal vrouwen: 1.445  
Geboorte (2008): 15  
Sterfte (2008): 40  
Niet-westerse allochtonen: 7% 
Bevolkingsdichtheid: 6.709 personen per km2 
 
Leeftijd (2010) 
0 tot 15: 5%  
15 tot 25: 35%  
25 tot 45: 25%  
45 tot 65: 20%  
65 en ouder: 15%  
 
Samenstelling huishoudens (2010) 
Eenpersoonshuishoudens: 77% 
Huishoudens zonder kinderen: 16% 
Huishoudens met kinderen: 8% 
Aantal huishoudens: 1.915 
Gemiddelde grootte: 1,3 pers. 
 
Arbeid 
Werkzame personen (2008): 59% (van bevolking 15-64 jaar) 
Bijstandsuitkeringen (2009): 38 per 1000 huishoudens  
 
Inkomen (2009) 
Gemiddeld: 21.300 euro per inkomensontvanger 
Lage inkomens: 62% 
Hoge inkomens: 13% 
 
Wonen 
Gemiddelde woningwaarde (2010): 203.000 euro (WOZ) 
Aantal woningen (2010): 1.220  
Huur / Koop (2010): 71% / 25%  
 
Motorvoertuigen (2010) 
Aantal personenauto's: 610  
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen: 85  
Aantal motortweewielers: 40  
Aantal personenauto's per huishouden: 0,3  
Personenauto's per km2: 1.481  
 
 
 
© Centraal Bureau v.d. Statistiek, 2011 



Kloosters en gebedshuizen:

Klooster Ursulinen
(1890, neogotiek van Johannes Kayser)

Joodse synagoge (1840)

Capucijnenkerk (1615)

Kloostercomplex de Beyart
(15de eeuw, renovatie 19de eeuw)

Voormalig klooster Misericorde (Traject)

Sint Andrieskerk (14/15de eeuw)
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Kapel Capucijnengang

Brandweerkazerne 
(kunstenaarsateliers en exposities)

Lösstheater

Cellebroederskapel (1705, gotische kapel)

Villa Marres 
(centrum hedendaagse kunst)

Filmhuis Lumière

Kunst, cultuur en welzijn:

15



Architectuur:

Moulières (1875, voormalig Sphinxcomplex)

Misericordeplein (Harry Gulikers)

Klankwerkplaats Intro in Situ

Welzijnsinstelling Traject

Eiffelgebouw (1929-1941voormalige Shpinxcomplex)

Charles Voscour (Charles Vandenhove)

Theaterwerkplaats Huis van Bourgondië

Kumulus (centrum voor kunstzinnige vorming)
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Vroegere Sint Servatiusschool (Pierre Cuypers, 1912)Misericordehuisje (Ab König)

Apostelengang V-house (Wiel Arets, in aanbouw)

Penitentenpoort
(1815, voormalig Sphinx-complex)

Hof van Tilly 
(18de eeuws stadspaleis)
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Studentenvereniging Circumflex

Slaaphuis 

COC Limburg 
(Belangenvereniging voor homo’s- en bisexuelen)

Studentenroeivereniging Saurus 

Leger des Heils

In den Rooden Leeuw 
(centrum voor ontmoeting en inspiratie)

Overige bijzonderheden:
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Grote Gracht

Brusselsestraat

Boschstraat

Belangrijkste winkelstraten:
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Woonstraten
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Bijlage 2 bij het Manifest “Ruimte voor het Statenkwartier”  

LANDELIJK MANIFEST VAN ACTIEVE WIJKBEWONERS 

Arnhem, 10 december 2011 

Gevraagd: actieve burgers! Met deze oproep menen politici de politiek-economische crisis te kunnen 
bezweren. Overheden kunnen minder, instellingen krijgen minder, burgers moeten meer. Actieve 
wijkbewoners schrikken daar niet van. Zij zetten zich al jaren met man en macht in voor hun leefomgeving, 
waarbij zij niet zelden overheden en organisaties op hun weg vinden. Als daar een einde aan komt, zou dat 
alleen maar winst zijn. Maar dan moet er wel meer veranderen dat alleen een oproep aan burgers om 
verantwoordelijkheid te nemen. Dit Manifest van Actieve Wijkbewoners wil daarvoor als gids dienen. 

Echte zeggenschap 
Om te beginnen moeten bewoners in deze nieuwe omstandigheden eindelijk serieus genomen worden. Te vaak 
spelen bewoners op papier een hoofdrol, maar zijn zij in de praktijk figuranten op het toneel waar de echte 
beslissingen vallen. In de toekomst moet gelden: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Nieuwe verhoudingen 
betekenen dat bewonersparticipatie naar een hoger niveau wordt getild. Leg de regie echt bij bewoners. Pas als 
bewoners echt wat te zeggen hebben kunnen ze ook echte verantwoordelijkheid nemen, kunnen ze 
succeseigenaar worden. 
Dat vraagt veel: van politici, van bestuurders, van professionals, maar ook van bewoners zelf. Het vraagt om een 
andere mindset, een andere manier van omgang. Dat kan bewoners ook bevrijden van de klaagstand waartoe zij 
zich nogal eens uit machteloosheid gedwongen zien. Over jezelf klagen is immers lastiger dan over de Boze 
Anderen. Echte verantwoordelijkheid zal actieve bewoners nog meer uitdagen. 
Die andere omgang betekent dat het monopolie op beleid niet langer ligt bij de lokale overheid of op de 
tekentafels van woningcorporaties, maar in de wijken, in de buurten en straten. Bij bewoners dus. Daarbij 
kunnen ze niet zonder deskundige ondersteuning en professionele begeleiding. Maar dat zijn geen professionals 
die in dienst zijn van een beleidsagenda, maar die zich dienstbaar weten te maken voor bewoners. 

Bewoners bepalen wijkagenda 
Bewoners en vrijwilligers willen geen agenda opgelegd krijgen. Zij moeten hun eigen wijkagenda kunnen 
maken, met hun eigen prioriteiten en voorkeuren en in overleg met de instanties en diensten. Geef vrijwilligers 
daarbij de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en te doen wat zij leuk vinden. Juist dan nemen zij eerder hun 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor het tegengaan van vervuiling, overlast, veiligheid en ander ongemak. 
Voor instanties is deze vaststelling van een burgeragenda geen verplicht nummer, maar de voedingsbron voor de 
inzet van personele middelen in de wijk. 

Representativiteitsverwijt 
Tot vervelends toe is representativiteit een argument om actieve bewoners naar de zijlijn te manoeuvreren. Maar 
hoe representatief is het handelen van een corporatiebestuurder eigenlijk? Hoe representatief is een ambtenaar? 
Zelfs een gekozen politicus wordt door zijn kiezers al lang niet meer voor vier jaar als hun vertegenwoordiger 
gezien. Formele representativiteit bestaat niet meer. Het is iets wat je moet verwerven. In plaats van elkaar 
gevangen te nemen in negatieve etiketten is het beter om aan te sluiten bij de energie die er is, en van daaruit 
naar draagvlak en probleemoplossingen te zoeken. Daarvoor is allereerst goede communicatie en echt 
transparante informatievoorziening noodzakelijk. 

Aansluiten bij netwerken 
Actieve wijkbewoners weten dat er heel veel gebeurt in hun wijken. Veel voltrekt zich buiten het zicht van de 
instanties en lokale diensten. Er is veel kracht en talent aanwezig. En met elkaar en de wijk in de weer: rond de 
schoolpleinen, in het vrijwilligerswerk, bij sportverenigingen, in de mantelzorg. In al die activiteiten ligt de 
kracht van de samenleving, en de kunst is die tot volle bloei te laten komen. Dat lukt als bestaande instellingen, 
diensten en professionals optimaal bij deze informele netwerken en vaak onzichtbare activiteiten weten aan te 
sluiten. 1 + 1 wordt dan geen 2 maar 3. Als de informele netwerken en formele netwerken elkaar weten te 
versterken en de wijken daarvoor als vruchtbare bodem gebruiken dan kan er veel goed werk verzet worden. 
Sterker, dan zal de effectiviteit van de bestaande dienstverlening met sprongen toenemen. 
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Andere professionals 
Bewoners moeten meer zelf doen en moeten daarvoor dan ook ruimte krijgen. Dat vraagt om andere 
professionals. Te veel en te vaak zijn professionals die zich in de wijken ophouden de brenger van 
instellingsproducten, te weinig zijn zij dienstbaar aan de problemen in de wijk en de meest effectieve 
oplossingen. Bewoners voelen zich net zo goed professionals binnen hun wijk. Geen betutteling meer; als 
bewoners het zelf moeten gaan doen, willen ze ook beslissingsbevoegdheid. Daarom wordt het tijd om in de 
nieuwe verhoudingen bewoners in staat te stellen professionals aan te sturen zodat er echte samenwerking kan 
ontstaan om problemen aan te pakken. Wie gelooft in eigen kracht van burgers --- het mantra dat nu in elk 
beleidsstuk opduikt --- moet ook geloven dat bewoners zelf de regie kunnen nemen over professionele inzet om 
problemen in hun leefomgeving. 

Eigen geld 
Dat er bezuinigd zal worden is misschien onontkoombaar, maar voorkomen moet worden dat actieve bewoners 
met de brokken van de bezuiniging komen te zitten. Sterker, gebruik dit moment om ze meer te zeggen te geven 
over het geld dat in hun wijk rondgaat. De afgelopen jaren is er in de Vogelaar wijken veel ervaring opgedaan 
met bewonersbudgetten en ---vouchers. Dat heeft veel positieve energie opgeleverd. En het belangrijkste: het 
smaakt naar meer. Ook op dit punt is de tijd rijp om echt een fundamentele stap voorwaarts te zetten: geef 
bewoners en hun verbanden de macht van het geld. Waarom moet wijkgeld besteedt worden via een 
welzijnsorganisatie? 
Kunnen bewoners dat niet zelf? Nu het subsidietijdperk een nieuwe fase heeft bereikt, is het de hoogste tijd om 
bewoners zeggenschap te geven over hun eigen budgetten. Verantwoordelijkheid is niet alleen een morele 
kwestie, het moet zich ook kunnen uitbetalen in zeggenschap over geld. 

Wijkeconomie 
De wijk is de wereld in het klein met een eigen economie en waar bewoners zich graag willen inzetten voor hun 
welzijn en welvaart. Tegelijkertijd zien ze dat er getornd wordt aan de verworvenheden en voorzieningen. Zij 
menen dat als er effectief gebruik wordt gemaakt van hun inzet dat er dan intelligente besparingen gerealiseerd 
kunnen worden. Uitgespaarde kosten kunnen terugvloeien in de wijk, voor het behoud van het buurthuis, de 
bibliotheek of het openbaar groen. 
Elk bewonersinitiatief heeft een locatie nodig, een plek waar vrijwilligers naartoe kunnen gaan om actief te zijn 
voor de wijk. Om andere bewoners te ontmoeten. En samen tot nieuwe ideeën en initiatieven te komen. Een 
dergelijk gebouw wordt een spil in de wijk en geeft samenhang. Eigendom van zulke plekken evenals 
gemeenschappelijk beheer van groenvoorzieningen, en vooral van moestuinen en stadslandbouw geeft 
samenhang in de wijk. 
De krampachtigheid waarmee bewoners af worden gehouden van de wereld van het geld, van het eigendom en 
het beheer van voorzieningen is niet meer van deze tijd. Niet zonder reden wint de belangstelling voor 
bewonersbedrijven, naar analogie met de Engelse trusts, snel aan populariteit. Bewoners kunnen met elkaar 
lokale economie maken! Maar om die motor op gang te brengen moeten gemeenten en corporaties hen wel in de 
positie durven brengen. Dus kom op met de sleutel van de buurthuizen, durf over de brug te komen met het 
overdragen van beheer van een leegstaand pand, durf de touwtjes uit handen te geven zonder het bij voorbaat 
dood te slaan met onmogelijk haalbare kapitaallasten en onmogelijke hoge huurtarieven. 

Soepeler regels 
En dat is een oproep die ook de wetgever zich ter harte moet nemen. Wie in Nederland sociaal ondernemerschap 
vertoont of een burgerinitiatief op touw zet loopt al snel vast in een keurslijf van bureaucratische verordeningen 
en het web van de belastingdienst. Voor een bewonersonderneming waarvan mogelijke revenuen terugvloeien 
naar de gemeenschap bestaat in Nederland geen adequate rechtsvorm. Voor sociaal wijkondernemerschap dient 
ruimte te worden gemaakt in de belastingregels. Wie een andere verhouding wil tussen burgers en overheden kan 
er niet omheen om in het oude register van wetten en regels openingen te maken die bewoners kunnen 
stimuleren om ook verantwoordelijkheid te kunnen nemen zonder in de bureaucratie te verzanden. 

Van de nood een deugd 
Dit is een tijd van bezuinigingen. Een tijd van crisis. Veel actieve wijkbewoners spreken zelfs van afbraak. Wie 
als een kille boekhouder de samenleving bestuurt --- en nogal eens wekt dit kabinet de schijn --- krijgt er een kille 
samenleving voor terug, waarbij wijkbewoners teleurgesteld in hun schulp kruipen. Zorg dat actieve 
wijkbewoners niet met de bezuinigingsbrokken komen te zitten. Maak van de crisis een moment om zaken echt 
te veranderen, om de betrokkenheid van actieve wijkbewoners aan te spreken, die maakt van de nood een deugd 
en kan energie losmaken in de samenleving die de kwaliteit van de wijken in Nederland ten goede komt. Actieve 
wijkbewoners in Nederland zijn er klaar voor, het wachten is op de politiek, de bestuurders en de professionals. 
Moge dit manifest hen de weg wijzen.  
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Colofon 
 

Deze uitgave is tot stand gekomen door de inzet van ARGUS Buurtplatform en Stichting Ateliers 
Maastricht, in samenwerking met RO groep en Acquireal.  

Het Manifest is geredigeerd op basis van de uitkomsten van de workshop van 9 maart 2012. Dank zij 
de inzet van de deelnemers aan de workshop zijn de in de buurt levende ideeën tastbaar geworden 
en neergelegd in dit Manifest.  

Redactie: 

Maria Essers, Jean Dols, Anne van Aalst en Frans Steffens 

Eindredactie: René van den Bergh 

 

Druk: Maastrichtse Toeleverings Bedrijven 

Lay out: Marco vreijdenberger 

Argus Buurtplatform Statenkwartier: Argus Buurtplatform treedt op als stichting met een 
representatieve status voor de inwoners naar de Gemeente en de wijk Statenkwartier. Argus 
Buurtplatform redeneert vanuit visievorming en maakt zich sterk voor de leefbaarheid van het 
statenkwartier en omgeving. Speerpunten zijn daarbij: verloedering van leegstaande winkelpanden, 
braakliggende terreinen, vertrekkende culturele instellingen uit de wijk, drugsoverlast en behoefte aan 
groen. Informatie: www.argusbuurtplatform.nl 

Stichting Ateliers Maastricht (SAM): SAM voert in opdracht van de gemeente Maastricht het stedelijk 
atelier beleid uit. De organisatie verhuurt op dit moment zo’n 170 ateliers en zet zich daarnaast 
voortdurend in om het aanbod van betaalbare en passende ruimtes uit te breiden. De Stichting verhuurt 
ruimtes aan professionele kunstenaars, kunstenaarsinitiatieven en kunstopleiding instituten zowel op 
permanente als op projectbasis. SAM bemiddelt voor alle kunstdisciplines en zoekt voortdurend ruimtes 
in bijvoorbeeld scholen, kantoorpanden of winkelruimtes. Informatie: www.sam-ateliers.nl 

 

RO groep: RO groep is al twintig jaar actief met maatschappelijk vastgoed. Huisvestingsvraagstukken 
voor de zorg en het onderwijs, maar ook complexe gebiedsontwikkelingen zijn bij RO groep in 
vertrouwde handen: deskundig, effectief, betrouwbaar en vernieuwend. Transformatie van bestaande 
vastgoedobjecten hoort daar nadrukkelijk bij. Sanatorium Zonnestraal in Hilversum is een internationaal 
spraakmakend voorbeeld. In Maastricht hebben o.a. de Timmerfabriek, Vijverdal, de Bonbonnière en de 
Hof van Tilly een nieuwe toekomst gekregen dankzij RO groep. Informatie: www.rogroep.nl 

acquiREAL: Advies en projectmanagementbureau op binnenstedelijke her-ontwikkelingsprojecten en 
programma’s voor wonen, winkelen en werken met een landelijke en euregionale reputatie op het terrein 
wonen boven winkels. Informatie: www.wonenbovenwinkels.nl  

 

25




