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NIEUWSBRIEF mei 2021 

 
Beste Buurtbewoners, Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen in de buurten en de 
Gemeente Maastricht. 
We hebben elkaar een ruime tijd niet meer gesproken. Toch gaan de activiteiten gewoon 
door. In deze nieuwsbrief een kort overzicht van komende activiteiten en van wat er 
allemaal gebeurd is. Onderliggende stukken kunnen opgevraagd worden bij 
secretariaat@buurtbalans.nl.  
 
Komende activiteiten vanuit BuurtBalans 

• 15 juni 2021 om 19.30 uur in Lochtmanhuis 36, vrij parkeren: informatieve 
bijeenkomst over de Milieuzonering in Maastricht. Milieudefensie afdeling 
Maastricht geeft informatie en toelichting op vragen. Uitnodiging volgt binnenkort in 
afwachting van de mogelijkheid voor live of zoom. 

• Na de zomer: Speerpunten BuurtBalans en/in de verkiezingsprogramma’s van 
partijen in Maastricht. BuurtBalans wil met de buurten komen tot een gezamenlijk 
stuk voor de politiek. De concepttekst wordt toegestuurd t.z.t. 
 

BuurtBalans en Gemeente Maastricht 
• Ingezonden brieven: 

o 3 januari 2021: Brief aan Raad voor Stadsronde Nieuwe 
Woningbouwprogrammering. 

• Bijeenkomsten/ Zoom- dialoogsessies: 
o 1 april 2021: Evaluatie Welstands- en Monumentencommissie in kader van 

omgevingswet. Huub Smeets en Pauline Tomlow Verslag volgt nog. 
o 8 april 2021: Evaluatie Participatie en effect op Omgevingsvisie 

Van BB: Chris Meys, en Huub Smeets. Verslag reeds eerder ontvangen. 
• Bestuurlijk overleg 

o 22 april 2021: BB met wethouder Vivianne en Fred Bunk over betrokkenheid 
van BB bij de Evaluatie van het Woningsplitsing- en verkameringbeleid eind 
2021. O.a. n.a.v. schrijnende situatie Heerderweg. Van BB: Chris Meys, Frans 
Laarmans en Pauline Tomlow. Als bijlage de agenda. Verslag volgt nog.  

o  
In de Buurten 
De onderliggende stukken zijn in ons archief en kunnen opgevraagd worden. 



• Bewoners Heerderweg 
o 26 januari 2021: Brandbrief aan de Raad over woningsplitsing. 

Contactpersoon Hein Smedts.  
o Steunbrief BuurtBalans aan de GM. 
o 3 februari 2021: bezoek wethouder Vivianne Heijnen aan de Bewoners 

Heerderweg. Aanwezig van BB: Frans Laarmans en Pauline Tomlow.  
o 6 april 2021: antwoord wethouder V. Heijnen. 
o 5 mei 2021: opnieuw antwoord Bewoners Heerderweg aan de wethouder.  

•  Comité Hertogwest(Hertogsingel) 
o 23 April 2021: Brief aan bewoners over wat er aan de hand is. In Maastricht 

mogen er alleen woningen gesplitst worden als dit voor studenten is. Bij de 
Hertogsingel en bij een aantal andere gevallen heeft de gemeente hiervan 
afgeweken door gebruik te maken van een kruimelgevallenregeling uit het 
bestemmingsplan. 

•  Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) 
o 28 maart 2021: brief aan Raad: pilot Toeristische verhuur. BJK Wouter Mulder. 

 
In de media 

• Thuis in Maastricht 
o Buurtnetwerker Meys mikt op duurzame prachtwijk 

• De Limburger 
o 15 april 2021: Draagkracht Limmel overschreden 
o  8 mei 2021: Huisjesmelkers veroorzaken gatenkaas in het buurtgevoel, Joos 

Philippens interviewt Hein Schmedts over de Heerderweg. 
o 10 mei 2021: Pleidooi voor ‘noodrem’ huisjesmelkers in Maastricht, Joos 

Philippens n.a.v. Motie PVM en PvdA  
o 14 mei 2021: Opiniestuk Brandhaarden..van BuurtBalans; zie bijlage  

• Mondriaal Centrum 
o 27 maart 2021: Local Goal Getter Chris Meys zet zich in voor en met zijn buurt 

Limmel. Interview van Jennifer Timmermans & Anna Hermans. 
https://www.mondiaalmaastricht.nl/nl/local-goal-getter-chris-meys-zet-
zich-in-voor-en-door-zijn-buurt-limmel 

o  
• 8 april2021: video op facebook over de Heerderweg 

 
Diversen BuurtBalans 

• 2021: er is een actuele adreslijst van actieve buurtprganisaties/contacten; reeds 
toegestuurd. Deze lijst is alleen voor intern gebruik. Wij geven deze niet aan derden 
door. 

• Lobbyhandleiding: handige handleiding met toestemming van Milieudefensie afd. 
Maastricht ; reeds toegestuurd. 

.  
  



 

 
 
11 mei 2021 
 
Opiniestuk Stichting Buurtbalans over diverse artikelen m.b.t. kamerverhuur 
 
 
Voorkom nieuwe brandhaarden in woonstraten met stadsbrede regels 
 
Stichting Buurtbalans, een samenwerkingsverband van 25 bewonersorganisaties in 
Maastricht, is opgericht met als doel een beter kamerverhuur- en woningsplitsingsbeleid te 
realiseren waardoor het voor alle inwoners van onze stad prettig wonen is.  
De afgelopen 10 jaar is het aantal gesplitste en verkamerde woningen in onze stad explosief 
gestegen (30%!). Beleggers zagen hun kans waardoor een op de drie woningen in de stad zijn 
opgekocht en verbouwd om vaak duur te verhuren. Deze ontwikkeling vindt ook niet in 
gelijke mate plaats in alle buurten en straten. Daardoor zijn bepaalde buurten en straten in 
een kort tijdsbestek totaal veranderd qua bewoning en leefbaarheid. Waar eerst vaste 
inwoners woonden komen steeds meer tijdelijke bewoners, in hoofdzaak studenten, expats 
en toeristen. Het opkopen als vastgoedbelegging van panden heeft de prijzen opgedreven en 
enorme gevolgen op de woningmarkt. Betaalbare starterswoningen zijn niet meer te vinden.  
 
Wat is het probleem van deze ontwikkeling? In onze ogen is dat vierledig.  

• Kamerverhuur en ministudio’s leveren door de veel intensievere bewoning per pand 
van vaak ook nog eens bewoners met een afwijkend levensritme (zoals studenten) 
meer overlast op; 

• starters en andere doelgroepen vinden geen koopwoning; 
• de sociale samenhang in straten gaat verloren; 
• kamerverhuurpanden worden vaak slecht onderhouden en de verhuurder heeft vaak 

geen binding met het pand en woont elders.  
 
Brandhaarden voorkomen is beter dan genezen 
Het klopt dat niet overal brandhaarden zijn maar beter is nog nieuwe brandhaarden te 
voorkomen. Zeker omdat handhaving en politie weinig capaciteit vrij kunnen maken voor 
handhaving achteraf. Daarom is stadsbreed beleid aan de voorkant essentieel. Er is 
decennialang nauwelijks beleid geweest. Universiteit en gemeente hadden ook nooit 
verwacht dat de groei zo gigantisch zou zijn (elk jaar zijn weer 600 nieuwe kamers- en of 
studio’s nodig). Er is sinds een aantal jaren gelukkig kamerverhuur- en 
woningsplitsingsbeleid evenals in veel andere gemeenten.  
 


