
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Ons kwam ter ore dat de gemeente Maastricht twee unieke maatregelen heeft genomen 
om overlast door sommige studenten en andere tijdelijke stadsbewoners tegen te gaan. 
 
In de eerste plaats is de tijdelijke extra inzet van handhaving op overlast op twee avonden in 
de week gestopt. Waarom is ons onbekend, ondanks onze deelname aan een regelmatig 
overleg met de beleidsambtenaren. 
Daarnaast is een campagne ingezet waarbij kamerbewoners en permanente bewoners 
worden uitgenodigd om samen thee te drinken en zo wederzijds begrip en integratie te 
bewerken (zie: https://www.gemeentemaastricht.nl/over-
maastricht/publicaties/nieuws/nieuws/artikel/kopje-thee/ ). Wederom, wie hiertoe 
besloten heeft is ons, als nauw betrokkenen, volslagen onduidelijk.  
 
De Stichting BuurtBalans wil middels deze brief haar verontrusting, teleurstelling en 
boosheid kenbaar maken over deze ronduit ondoordachte en naïve maatregelen: 

Met theedrinken worden de mensen die keer op keer overlast geven echt niet 
bereikt. Hiermee bereik je hoogstens de mensen die toch al welwillend zijn.  In principe 
juichen wij natuurlijk alle initiatieven toe die studenten en andere kamerbewoners en 
permanente wijkbewoners samenbrengen, maar naast theedrinken is ook handhaving van 
structurele overlast nodig.  

Alleen een goed toegerust systeem van handhaving, met duidelijke richtlijnen voor 
follow-up als uitleggen en waarschuwen niet werken, en inzet op voldoende handhavend 
personeel kan tot een prettige, acceptabele manier van samenleven in de wijken leiden. 
Zeker in deze Inkom-tijd zou een duidelijke aanwezigheid van Handhaving vruchten kunnen 
afwerpen voor de hele rest van het onderwijsjaar. Thee leuten gaat daar echt niet bij 
helpen.  
 
De combinatie van enerzijds terugdringen van handhaving en anderzijds wel theedrinken 
komt bij alle wijkbewoners in Maastricht die structureel overlast ervaren wel erg zuur en 
teleurstellend over. 
 
Vriendelijk, maar dringend, willen wij u vragen om van het college extra inzet op handhaving 
van overlast te vragen. Het kan niet zo zijn dat de rekening van de enorme groei van 
kamergewijze verhuur in deze stad eenzijdig door permanente buurtbewoners moet 
worden betaald. Moeten zij ’s-nachts geluidsoverlast door dronkemans gelal en feestgedruis 
maar doorstaan en ’s-morgens ook nog met een asperientje en een kopje thee klaar staan? 
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