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Praktijk

8:10 - fiets
Samen met mijn twee dochters op de fiets naar 
school, daarna door naar het station.

8:40 - trein Maastricht - Geleen
In de trein heb ik telefonisch vooroverleg met de 
supervisor, Jo Coenen& Co, over het pre-advies 
met betrekking tot een woningbouwproject 
binnen Zitterd ReviSited. Deze nieuwbouw met  
gestapelde en grondgebonden sociale woning-
bouw van de corporatie wordt in de ARK 
(Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) bespro-
ken. Afgelopen weken is het project een aantal 
malen behandeld in het Atelier Zitterd ReviSited, 
het twee wekelijks overleg tussen projectmanager, 
supervisor en stadsbouwmeester.

Een dag uit het leven van de stadsbouwmeester 
Pascal Wauben, Sittard-Geleen

9:30 - Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Als stadsbouwmeester ben ik regelmatig aan-
wezig tijdens een deel van de vergadering van 
de ARK. Vandaag bespreken we het woning-
bouwproject collegiaal met de commissie en de 
supervisor. De discussie spits zich toe op 
materiaalgebruik en gevelindeling. Als tweede 
onderwerp wordt een beeldkwaliteitplan voor 
een viertal erfwoningen besproken. Vroegtijdige 
afstemming met de commissie is van belang 
omdat het BKP uiteindelijk hun sturings-
instrument en toetsingskader wordt. Er wordt 
afgesproken om met een afvaardiging van de 
commissie, in een separaat overleg, de laatste 
details uit te werken en vervolgens het BKP 
vast te stellen.

11:30 - trein Geleen - Sittard

12:30 - overleg directeur Omgeving en 
Economie
Binnen een van de wijkvernieuwingsprojecten 
gaat de ontwikkeling van het laatste plandeel 
langzamer dan voorzien. Samen met de verant-
woordelijk directeur en de projectmanager 
worden alternatieve ontwikkelingsstrategieën en 
faseringen besproken. Hierbij breng ik als 
stadsbouwmeester met name de ruimtelijke 
consequenties en mogelijkheden in beeld. 
Gezamenlijk komen we tot een mogelijke 
oplossing die ik later uitwerk in een voorstel.

13:30 - broodje

13:45 - verkeersontwerp Dobbelsteen 
Voor de DO fase van het openbare ruimte plan 
Dobbelsteen (Zuyd Hogeschool, bibliotheek, 
filmhuis, museum en retail, start bouw 2013) 
dient een aantal verkeerskundige knopen te 
worden opgelost. Met de verkeersontwerper 
bespreek ik mogelijkheden en oplossingen in 
relatie tot het gebouwontwerp.

14:15 - uitwerken voorstel ontwikkelstrategie
De conclusies met betrekking tot een alternatieve 
ontwikkelstrategie voor het wijkvernieuwings-
project werk ik uit in een voorstel.

15:00 - stadsbouwmeesteroverleg 
wethouder
Tijdens het maandelijks overleg met de wethouder 
komen diverse ruimtelijke ontwikkelingen aan 
de orde. Inhoud en ruimtelijke kwaliteit zijn 
leidende thema’s in deze gesprekken. 

16:30 - opening hotel Merici
De herbestemming van het Kloosterkwartier in 
Sittard wordt in fases opgeleverd. De eerste  
appartementen zijn inmiddels bewoond. Vandaag 
wordt het 4-sterren hotel Merici geopend. Het 
hotel bevindt zich in het voormalige pensionaat-
deel van het Ursuline-klooster. Het nieuwe hotel is 
een zeer waardevolle aanvulling op het historische 
centrum van Sittard en een belangrijke stap bij 
de herbestemming van het totale complex. Na 
de rondleiding door dit fantastische project 
spreek ik nog kort met de bouwer/ontwikkelaar 
over mogelijk andere herbestemmingopgaven in 
de stad. 

18:20 - trein Sittard - Maastricht

18:45 - thuis eten 

19:45 - fiets 

20:00 - Maastricht LAB
Op uitnodiging van de gemeente Maastricht 
neem ik deel aan het eerste Maastricht-LAB. 
Vertegenwoordigd is een breed palet aan ‘stad 
denkers en makers’ zoals de corporatie, de 
ontwikkelaar, de omgevingsrecht jurist, de 
universiteit, de winkelstraatmanager en de 
academie van bouwkunst. Het Maastricht-LAB 
vormt een tijdelijke katalysator om via het 
vormen van nieuwe coalities, het uitwisselen van 
kennis en ervaringen en het doen van concrete 
experimenten te komen tot een nieuwe manier 
van stadsontwikkeling. De avond resulteert in 
een stevige en open, inhoudelijke discussie over 
de toekomst van de stadsontwikkeling.

22:30 - afsluiting met een biertje en op de 
fiets naar huis


