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In het MECC kunnen weer vergade
ringen  belegd  worden.  Acht  zalen 
zijn na een opknapbeurt state of the 
art,  en  coronaproof  ingericht  voor 
maximaal dertig personen. De reno
vatie van de zalen maakt deel uit van
de grote upgrade en uitbreiding van 
het  congrescentrum.  Die  moet 
februari 2021 zijn afgerond.

MECC weer in bedrijf, 
zalen coronaproof

MAASTRICHT

Bij de reconstructie van de Vrakel
berg tussen Wijlre en Ubachsberg 
worden  vier  extra  waterbuffers
aangelegd.  Over  veertien  dagen 
neemt  het  Waterschap  Limburg
een definitief besluit over die plan
nen, aldus Josette Van Wersch van
het waterschap. De nieuwe bassins
komen  langs  de  Ruilverkavelings
weg  en  hebben  een  gezamenlijke 
capaciteit  van  20.000  kuub.  Ze
moeten  wateroverlast  in  Wijlre 
voorkomen.

Vier extra waterbuffers
bij Ruilverkavelingsweg

WIJLRE/UBACHSBERG

De  gemeente  GulpenWittem  be
kijkt of er wellicht toch een voetpad
kan worden gemaakt langs de her
stelde loop van de Oude Geul. CDA
raadslid Philip Laheij heeft daar bij 
wethouder Jos Last op aangedron
gen. Het nieuwe stukje natuur ligt
vlak bij zorgcentrum Klein Gulpen, 
zegt Laheij. In eerste instantie zou 
er alleen een struinpad tussen Gul
pen  en  Partij  komen.  Dat  is  voor 
ouderen echter lastig te belopen.

Toch voetpad langs 
herstelde Oude Geul

GULPEN

Het  zwembad  in  Geulle  wil  op  27 
juni weer open. Het zwembad werkt
aan een protocol om dat weekend
weer open te kunnen gaan, op voor
waarde dat de coronamaatregelen 
voor die tijd niet weer aangescherpt
worden. Om de anderhalve meter te
kunnen garanderen, zal er maar een
beperkt  aantal  bezoekers  tegelijk 
naar binnen mogen.  Het zwembad 
heeft daarom besloten alleen leden 
binnen te laten. Er zal geen dagkas
sa zijn. Het is wel nog mogelijk om
voor de heropening nog lid te wor
den. De snackbar van het zwembad
gaat ook open.

Zwembad Geulle gaat 
27 juni weer open

GEULLE

De herstelde waterloop van de Oude Geul bij Gulpen.  FOTO DE LIMBURGER

Dat op die plek bij Sibbe twee 
ernstige ongelukken zijn gebeurd, 
kan ik me wel voorstellen. Dat 
fietspad lijkt op een verhard 
bosweggetje met totaal geen 
aanwijzingen. Zou het niet veel 
beter zijn om op dat fietspad een 
duidelijk stopbord te plaatsen en 
op de Kenkersweg een voorrangs
bord? 
En waarom geen hekje plaatsen 
op dat fietspad?

Pierre Stassen, Maastricht

Ongelukskruising (2)

Het enige wat echt helpt zijn extra 
verhoogde drempels die dwingen 
de snelheid te verminderen tot 
maximaal 30 kilometer per uur. 
Op het fietspad vanaf  Bemelen 
valt meteen op dat het enige bord 
dat waarschuwt dat voorrang 
moet worden verleend, door 
takkengroei nauwelijks zichtbaar 
is. Wethouder Custers lijkt mij niet 
ter plaatse te zijn geweest. Twee 
grote waarschuwingsborden aan 
weerszijden van het fietspad en 
een chicane hadden waarschijnlijk 
een leven gespaard en een gewon
de minder opgeleverd.

Jan Stijnen, Riemst

Superrijken
QPark zoekt steun bij gemeenten 
(29/5)

In 2008 bleek de heb en geldzucht 
van monopolist QPark niet te 
stillen: nieuwe bewoners in 
Céramique kregen een aanbieding 
voor een parkeerplaats van 3000 
euro per jaar. Na tien jaar procede
ren is via de rechter eindelijk een 
‘marktconform’ parkeertarief 
afgedwongen van 1150 euro.
Inmiddels is QPark verkocht aan 
echte sprinkhaaninvesteerders: 
KKR. Deze trokken een boel geld 
uit het bedrijf voor de aandeelhou
ders en houden nu hun hand op bij 
de gemeenten om bediend te 
worden uit de coronaruif. Ook de  
superrijken maken  deel uit van 
een sociale diersoort, als zodanig 
dienen  ze zich ook te gedragen.

Maurice Martens, Maastricht

Ongelukskruising
‘Plaats daar geen hekjes’ (6/6)

INGEZONDEN
BRIEVEN

Huub Reinders op het Vrijthof.  FOTO PETER SCHOLS 

teksten nakeek, vroeg me waar
in Maastricht Jo de Mommer be
graven lag. Ze had niet door dat
ie niet bestond. Dat vond ik een
groot  compliment”,  vertelt  Re
inders trots.  Zijn boeken zijn ook
zeker niet louter fictie, bezweert
hij. „80 procent is waar, 20 pro
cent  verzonnen.  Het  verhaal
moet  ook  een  beetje  spannend
zijn.” Maar de romans zijn wel
gebouwd  rond  ‘waargebeurde 
feiten’  en  ook  gelardeerd  met
foto’s. Zijn eigen archief met his
torisch beeldmateriaal bevat in
middels meer dan 65.000 foto’s.
Voor Codenaam Rubin toog Rein
ders  zelf  naar  Rotterdam,  hij 
zocht  nabestaanden  van  de 
overleden oom van de rommel
marktverkoper op en vroeg hen
de kleren van het lijf. Ook vroeg

hij  toestemming om de beleve
nissen van de man in zijn boek te
verwerken. Schrijven gaat hem 
meestal het best af tussen tien en
twaalf ’s avonds, maar voorlopig
gaat de meeste tijd zitten in het 
aan  de  man  brengen  van  zijn
nieuwste boek. Bij uitgeven in ei
gen beheer komt heel wat kijken,
weet  Reinders  inmiddels  als 
geen ander. Het idee voor num
mer  elf  ligt  ook  al  klaar.  Dat 
wordt een herdruk van zijn de
buut Jo de Mommer. „Zoveel jaar
later zijn er toch weer dingen die
ik anders had willen doen.”

‘Codenaam Rubin, Jo de Mommer’s er
fenis’  is  te  bestellen  via  huubrein
ders.com  of  per  email  huub.rein
ders@home.nl.  Het  boek  kost  19,95 
euro, inclusief verzendkosten.

Soms verzucht de echtge
note  van Huub Reinders
dat hij beter onkruid kan
gaan wieden in plaats van

achter  de  computer  kruipen.
Maar  de  82jarige  oudmede
werker van DSM kan het schrij
ven niet laten. En het verzame
len nog minder. Als het even kan
struint hij de rommelmarkten af,
op zoek naar oude foto’s, manu
scripten en ander spul dat de his
torie  van  zijn  stad  Maastricht
ademt. Zo belandde hij in 2015 op
een  rommelmarkt  in  de  Belgi
sche grensstreek. Toen het be
gon te donderen en te bliksemen
vluchtte hij  een garage binnen. 
Om daar te stuiten op 60 bana
nendozen met boeken. Reinders
begon te snuffelen en stuitte op 
een 25tal manuscripten, afkom
stig  uit  een  erfenis  van  een  in
Rotterdam wonende oom van de
verkoper. Die oom bleek afkom
stig uit Maastricht en had in de
Tweede  Wereldoorlog  gewerkt
voor een aannemer die voor de 
Duitsers  bunkers bouwde. Met
die gegevens ging Reinders aan 
de slag, ze vormen de basis voor
zijn onlangs in eigen beheer uit
gegeven Codenaam Rubin, Jo de 
Mommer’s  erfenis,  zijn  tiende 
boek.
Jo de Mommer is een vaker te
rugkerende hoofdpersoon in de 
werken  van  Reinders.  In  2004
verscheen hij voor het eerst ten
tonele,  in  Reinders  debuutro
man. „Degene die voor mij mijn

MAASTRICHT
DOOR HANS GOOSSEN

Huub Reinders is 82, 
maar nog niet 
uitgeschreven. De 
Maastrichtenaar heeft 
net z’n tiende boek 
klaar. Uitgegeven in 
eigen beheer.

TIENDE ROMAN

Huub Reinders kan het 
schrijven niet laten 

trale die Heineken wil bouwen
bij Brand. Een deel van de ener
gie  die  in  zo’n  centrale  wordt
opgewekt is nodig voor de brou
werij,  de  rest  kan  worden  ge
bruikt voor het verwarmen van
de woningen in Wijlre.
Bij het toekennen van de subsi
die gaat het Rijk uit van wijken
met circa vijfhonderd huizen. In
Wijlre staan echter ruim negen
honderd woningen. De gemeen
te ziet dat als één project, zegt
projectleider Ruud Derks: „We
gaan Wijlre natuurlijk in tweeën
knippen.”  Omdat  er  meer  hui
zen staan, is ook meer geld no
dig. Daarom vraagt GulpenWit
tem meer dan die vier miljoen.
De plannen hebben in Wijlre de
nodige  onrust  veroorzaakt.
Wethouder Marion van der Kleij

wijt dat grotendeels aan het feit
dat  de  geplande  informatie
avond in maart door de corona
crisis niet kon doorgaan. „Super
jammer”, vindt zij. Om misver
standen weg te nemen, heeft ze
de gemeenteraad vorige week in
een  via  Youtube  uitgezonden
informatiesessie bijgepraat.
Van der Kleij benadrukt dat er
nog  geen  besluit  is  genomen
over  die  biomassacentrale  bij
Brand  en  het  warmtenetwerk
voor Wijlre. Er komt voorlopig
ook geen nader onderzoek meer.
„Ik  wil  eerst  een  informatie
avond in Wijlre. Hopelijk kan dat
in september weer.”
In het vooronderzoek is volgens
haar alleen gekeken of het tech
nisch mogelijk is. Het antwoord
is: ja.

Het  Rijk  heeft  gemeenten  ge
vraagd  om  proefwijken  aan  te
melden  voor  dat  project.  Per
wijk is  in principe vier miljoen
euro  beschikbaar.  Valkenburg
heeft  zijn  aanvraag  voor  Berg
ingetrokken  omdat  er  te  veel
eigen geld bij moet. GulpenWit
tem  ziet  in  Wijlre  echter  nog
steeds kansen voor het experi
ment.
Daar zou de gemeente kunnen
aansluiten bij de biomassacen

GROENE CIRKEL

GulpenWittem hoopt op 7,6 
miljoen euro van het Rijk 
voor de Groene Cirkel, de 
proef met aardgasvrije 
stadsverwarming in Wijlre.

7,6 miljoen euro voor Wijlre
DOOR RENÉ WILLEMS
WIJLRE


