
 

 

Beste mensen, 

het nieuwe politieke seizoen is weer begonnen, en ook Buurtbalans is weer volop bezig. Als 
Buurtbalans zetten we ons gezamenlijk in voor alle thema’s die met leefbaarheid in de buurten en 
wijken te maken hebben, waaronder woningsplitsing, kamerverhuur, overlast en Airbnb. 
Buurtbalans is nog steeds aan het groeien, we verwelkomen buurtplatform Ceramique en Het Kort 
Overleg Statenkwartier als onze nieuwste medestanders! We zijn nu met 23 verschillende buurt- 
en bewonersorganisaties! 
 
Missie Buurtbalans 

Nog even ter herhaling: Buurtbalans is een samenwerkingsverband tussen verschillende buurt- en 
bewonersorganisaties en streeft naar behoud en verbetering van het woonklimaat in Maastricht. Wij 
streven naar een goede balans in woningtypen in onze straten en buurten en naar een goede balans 
tussen vaste en tijdelijke bewoners. We streven naar zo min mogelijk particuliere kamerverhuur en 
woningsplitsing door beleggers en een goede spreiding daarvan, en zetten in op de realisatie van 
campuslocaties. Daarnaast willen we aanpak van overlast en verloedering en een behoudend 
toeristisch woningverhuurbeleid (o.a. Airbnb). Wij hebben ons stadsbreed georganiseerd en verenigd 
om een stakeholder met gewicht in het politieke debat te kunnen zijn. 
 
Lopende Buurtbalans activiteiten 

Op dit moment lopen de volgende Buurtbalans activiteiten: 
- Deelname aan stadsrondes ter vaststelling van het Airbnb beleid 
- Gesprekken met: 

o bestuur Universiteit Maastricht, 
o de Maastrichtse studentenraad, 
o de Stichting Match, 
o de gemeentelijke afdelingen economie, handhaving en wonen, 
o wethouder Heijnen 
o de politieke partijen in de gemeenteraad 

- Gesprekken met geïnteresseerde buurtplatforms, -raden-, -netwerken, 
bewonersverenigingen etc. voor eventuele aansluiting bij Buurtbalans. 

 
Aankomende activiteiten op de politieke agenda 

Nu het politieke seizoen weer is begonnen staat er voor de Maastrichtse buurten weer veel op het 
spel. Dit najaar en begin 2019 gaat er politieke besluitvorming plaatsvinden op de thema’s: 

1. Vakantieverhuurbeleid (hotels, B&B en Air-B&B) (september en begin oktober) 



2. Handhaving studentenoverlast (september-oktober) 
3. Woningsplitsing- en kamerverhuurbeleid (oktober- december) 
4. Omgevingsvisie Maastricht (waar moet de stad op inzetten, wat zijn belangrijke thema’s?) 

(september-2018- juni 2019) 
5. Woningprogrammering (hoeveel splitsingen en kamers mogen worden toegevoegd)                

( voorjaar 2019)  

Hiervoor voert de gemeente een aantal evaluaties uit waarna nieuw beleid wordt opgesteld:  
1. De evaluatie van het huidige beleid t.a.v. Woningsplitsing en Kamerverhuur 
2. De evaluatie van de pilot Handhaving van Overlast 

 
Op de volgende data staan er stads- en raadsrondes over deze onderwerpen gepland:  

• 25 september 17.00-18.30 stadsronde Toeristische woningverhuur  
• 25 september 19.00-20.30 stadsronde Omgevingsvisie 
• 9 oktober 19.00-20.00 raadsronde facetbestemmingsplan woningsplitsing en omzetting 
• 23 oktober 20.00-20.30 raadsronde toeristische woningverhuur  
• 23 oktober 21.00 vaststelling facetbestemmingsplan woningsplitsing en omzetting 
• 6 november 19.30 stadsronde evaluatie woningsplitsing en omzetting 

NB. Tijdstippen en soms ook datums schuiven nog wel eens. Hou de gemeentelijke website goed in 
de gaten! https://maastricht.raadsinformatie.nl/  

Buurtbalans bijeenkomsten en vergaderingen 

Buurtbalans gaat zich met alle bovenstaande thema’s bezig houden. Begin oktober organiseren we 
een gezamenlijke Buurtbalansbijeenkomst voor de vertegenwoordigers van alle wijk- en 
buurtvertegenwoordigers. U ontvangt daar binnenkort een datumprikker voor. Op deze bijeenkomst 
bespreken we de gezamenlijke koers voor de aankomende activiteiten. 

Daarnaast zijn er de komende tijd regelmatig (voorbereidende) vergaderingen over specifieke 
onderwerpen. Ook daar krijgt u van ons uitnodigingen voor en bent u van harte welkom om mee te 
denken over de te volgen koers, de strategie en de voorbereidingen voor de stads- en raadsrondes. 
Graag even van tevoren aangeven als u van plan bent een vergadering bij te wonen in verband met 
het reserveren van ruimtes. Gezien het groot aantal organisaties dat aangesloten is bij Buurtbalans 
vragen wij om met maximaal twee personen per organisatie te komen naar overleggen.  

We hopen u allen binnenkort weer te spreken. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u uiteraard 
altijd contact met ons opnemen op stichting.buurtbalans@gmail.com.  

 

Met vriendelijke groeten, namens het Buurtbalans bestuur, 

 

Chris Meys (Voorzitter) 

Chris Leonards (Secretaris) 

Tonny Koppes (Penningmeester) 

 


