
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Maastricht, 15 juni 2022 
 
 
Beste medewerkers, 
 
Zoals we jullie begin februari hebben laten weten, heeft gemeente Maastricht toen een 
aantal scenario’s onderzocht over de plaats van de onderwijscampus. De resultaten van dit 
onderzoek zijn weergegeven in het onderzoeksrapport “Wijzer met onderwijs aan de Groene 
Loper”. De gemeente heeft eind februari en maart de betreffende buurtbewoners van 
scenario Zuid en Noord-Zuid geïnformeerd en gevraagd om hun mening te geven over de 
onderwijscampus. Al deze vragen en opmerkingen zijn nu gebundeld in twee documenten: 
de draagvlakrapportage en de antwoorden op de vragen. Deze staan op de website Thuis in 
Maastricht:  Zoektocht locatie onderwijscampus aan de Groene Loper | Thuis in Maastricht 
 
De buurtbewoners hebben zorgen en vragen op het gebied van 
ruimtelijke/stedenbouwkundige inpasbaarheid en leefbaarheid van de genoemde scenario’s. 
Deze punten zijn voor een groot deel ook al door de stuurgroep van het 
huisvestingsonderzoek (de gemeente, VISTA en LVO) geconstateerd. Door de buurtbewoners 
zijn er ook een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt, die om een zorgvuldig antwoord 
vragen. 
 
Conclusie en nader onderzoek 
De bijdragen van de buurtbewoners leiden niet tot een aanpassing van het 
onderzoeksrapport “Wijzer met onderwijs aan de Groene Loper”. De conclusie uit dat 
rapport blijft dus staan: er is geen scenario voor de huisvesting dat het beste scoort, aan 
iedere variant zitten voor- en nadelen. Sinds februari hebben we samen met de gemeente 
en VISTA onderzocht of de scenario’s Zuid en Noord-Zuid verbeterd konden worden. Ook 
hier komt geen duidelijk voorkeursscenario uit.  
 
Daarom zijn we samen met de gemeente inmiddels ook gestart met het onderzoeken van 
twee extra scenario’s. 
  

- Het Sint-Maartenscollege, Porta Mosana College, VMBO Maastricht, Terra Nigra 
Praktijkonderwijs en de Eerste Opvang Anderstaligen te huisvesten op de Bemelergrubbe; 

- Scenario Noord-Zuid met de volgende indeling: vmbo, havo, vwo van de scholen van LVO en 
het vavo en mbo van VISTA worden gehuisvest rond de huidige locatie van VISTA aan de 
Groene Loper. De Terra Nigra Praktijkschool en de onderwijsvormen Eerste opvang 
anderstaligen en Taal+, Entree van VISTA worden op een locatie nabij gehuisvest. Die is ofwel 
rond het huidige Sint-Maartenscollege of bij de Bemelergrubbe. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thuisinmaastricht.nl%2Fdoe-mee%2Fzoektocht-locatie-onderwijscampus-aan-de-groene-loper&data=05%7C01%7Ca.schut%40stichtinglvo.nl%7C7aaeb278bdb54169957e08da4e0cfd1b%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637908114953757403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5nPvgaLVynBe2DqqsA7%2BU%2BWNIz8uAEhDdeDCxsgNnvk%3D&reserved=0


 
 

 
 
 
 
 
 

Uiteraard worden buurtbewoners ook over de extra scenario’s gevraagd om hun mening.  
 
Uit het gemeentelijk Coalitieakkoord 2022-2026 komt de wens om naar breed onderwijs te 
kijken in zowel Maastricht-Oost, als in Maastricht-West. Ook deze vraag pakken we nu op.  
 
We houden jullie op de hoogte van de onderzoeken. Mochten er vragen zijn over de inhoud 
van deze brief, dan kunnen deze gesteld worden aan ondergetekende. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Novo College 
 
 
 
 
Petra Stuit 
Directeur 
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