
 

 

Maastricht, 24-2-2019 

 

Geacht college en gemeenteraadsleden, 

 

Namens de inwoners van 24 aangesloten bewonersorganisaties is Buurtbalans betrokken bij 

de totstandkoming van de Omgevingsvisie Maastricht 2040. We hebben op een 

constructieve wijze overleg met uw ambtenaren maar willen wel een oproep doen om het 

proces zoals het nu is ingericht aan te passen. Daarnaast hebben we enkele inhoudelijke 

punten waarvan we u in kennis willen stellen en hopen dat u die ter harte neemt. 

 

A. Procedureel 

Wat is er aan de hand?  

Er is met uw raad een planning afgesproken die al wat uitloopt, overigens door meer dialoog 

met de stad te organiseren. Dus dat kunnen we allemaal alleen maar toejuichen. Ook hoef je 

als gemeente pas in 2021 een Omgevingsvisie te hebben dus spoedige haast is niet geboden! 

Ambtelijk wordt er hard gewerkt, wat lucht ook in die planning brengen zou niet verkeerd 

zijn om aan kwaliteit te winnen.  

 

Er ligt nu in de laatste stadsronde nog geen stuk voor, alleen plaatjes en een concept 

raamwerk- en streefbeelden.  We gaan dinsdag in groepjes dus reageren op conceptplaatjes 

en streefbeelden. Op het eindstuk kunnen we dus als samenleving niet met de raad in debat. 

Dat kan toch niet de bedoeling zijn?  

We vinden dat we als burgers met de raad moeten kunnen discussiëren over een integrale 

eindversie voordat die door het college is vastgesteld.  Want we weten allemaal dat er na 



vaststelling alleen nog formele zienswijzen mogelijk zijn waarmee hoogstens kleine omissies 

rechtgezet kunnen worden. Het is vanuit de bewoners van de stad in ieder geval zaak om op 

het integrale eindproduct met de raad en andere stakeholders in gesprek te gaan. We 

roepen de raad dan ook op om nog een extra stadsronde in te lassen als er een niet 

vastgesteld concept eindstuk ligt.  

 

B.  Inhoudelijke opmerkingen 

Ook op inhoudelijk vlak hebben we op de voorliggende presentatie en streefbeelden nog 

opmerkingen: 

1. Het onderwerp draagkracht van de stad in het bijzonder tot de component toerisme -

een van de grote zorgpunten voor de toekomst- is onvoldoende  tot niet verwerkt in 

het stuk. Weet dat het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) een 

autonome groei voorspelt al in 2030 van 50% meer toeristen in Nederland en een 

nog hoger percentage in de toeristische top 10 plaatsen in Nederland waar onze stad 

al toebehoort.  

Kan onze stad dat aan, en hoe dan? Wij zouden die opgave in samenhang met 

mobiliteit (verkeer en parkeren, in het bijzonder het maaskruisend verkeer) en de 

groei naar 135.000 inwoners graag beter verkend zien (dat is wat we bedoelen met: 

“onderzoek nu ook wat de stad aan kan:  inclusief het worst case scenario (Grenzen 

aan de groei)”. Blijft de kwaliteit van Maastricht als compacte stad in een weids 

landschap in dat scenario nog overeind? En wat doet een dergelijk scenario met de 

leefkwaliteit van de eigen inwoners? Moeten we niet zorgen dat we niet Amsterdam, 

Dubrovnik, Venetië e.d. nagaan en de ziel en leefgenot van Maastricht verloren 

gaan? Laat als de stad als netwerkstad wil opereren zoals blijkt uit de streefbeelden 

dan ook de omliggende gemeenten profiteren van het succes van Maastricht. Niet 

alleen spreiden van toeristen is volgens ons het devies maar daarnaast ook de groei 

afremmen.  

2. De omgevingswet beoogt een gelijk speelveld voor overheid in relatie tot de 

samenleving. Dan moeten de onderbouwingen van het raamwerk en de daarbij 

behorende cijfers wel duidelijk zijn. In het bijzonder missen we gegevens over 



mobiliteit (verkeersprognoses en maximale capaciteit) , toerisme , detailhandel 

(MKB) en het wonen. Welk ruimtebeslag gaat dit hebben? Het onderwerp mobiliteit 

en ook het kaartmateriaal moet aangevuld worden met wensen hoe we bijvoorbeeld 

ook de park-en ridevoorzieningen ook in buurgemeenten en de banenmotor 

Randwyck gaan oplossen. 

3. We maken ons ook zorgen over het thema wonen. In onze ogen zou dit net zoals in 

de landelijke omgevingsvisie een zelfstandig hoofdthema moeten zijn. We zien het 

als een zeer belangrijk onderdeel voor de totale visie. Verwijzen naar een op te 

stellen Woonvisie voor de periode 2020-2024 is niet voldoende als de Omgevingsvisie 

een lange termijnvisie tot 2040 beoogt te zijn en zelfs moet zijn. Bovendien is het 

onderdeel programmering studentenhuisvesting al vrijwel besloten zo dat dit 

meegenomen dient te worden in de Omgevingsvisie 2040. 

4. Het onderwerp segregatie wordt miniem aangesneden en we zien in de 

streefbeelden geen maatregelen. Te denken valt aan het strategisch aan- en 

verkopen van corporatiebezit om zo een magic- mix aan wonen in de buurten te 

creëren. Ook is in dit verband essentieel hoe kwetsbare doelgroepen in de gemeente 

worden gehuisvest.  

5. De beantwoording van de eerder ingediende zienswijzen (bij stadsronde 

Discussienota) mag op punten duidelijker. Geef nadrukkelijker aan of zaken wel of 

niet worden overgenomen. Dus niet "komt aan bod", of "nemen wij ter harte" e.d. 

meer. 

6. We wensen betere aansluiting loop- en fietsroutes ook in het buitengebied, 

Bijvoorbeeld het stadsdorp Limmel en haar kastelen op de landgoederenzone 

aansluiten en het Rivierpark Maasvallei. 

7. In het verlengde van het vorige punt ook de potentie van de Maasoevers (noord) bij 

ontwikkelingsplannen beter benutten. Het Rivierpark Maasvallei krijgt weinig 

aandacht op het kaartmateriaal. 



8. Consequenter kleuren op de streefbeeldenkaart zetten zoals de “lob” Jekerkwartier 

wat eigenlijk maar 1 straat is en in vergelijking met andere straten (Tongerense- en 

Brusselse) volledig uit lucht komt vallen. 

9. Sluit Limmel niet volledig op in de industrie, het toevoegen van P&R en industrie is de 

doodsteek voor een goede en aantrekkelijke verbinding naar de stad. De wijk is al 

belast met het feit dat het vrijwel omsloten is door industrie in de vorm van de 

Beatrixhaven, Schakelstation, Mosa en de hoofdmaasoversteek in de vorm van de 

Noorderbrug waardoor de luchtkwaliteit schrijnend slecht is. Alternatief is groen 

aanplant op het voorste deel en het inrichten van een P&R  in de Beatrixhaven. 

 

Hoogachtend namens 24 buurten.  

 

Chris Meys    Chris Leonards    Tonny Koppes 

 

(Voorzitter)       (Secretaris)       (Penningmeester) 


