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NIEUWSBRIEF januari 2022 

Beste Bewonersvertegenwoordigers,  

Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen in de buurten en de Gemeente Maastricht. 
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 
• 27 januari 2022: Bespreking gemeente met buurtorganisaties over aanpak stadsterrassen in 

2022. 
• 3 februari: update Milieudefensie afd. Maastricht en BuurtBalans aanpak milieu en 

gemeenteraadsverkiezingen + voorbereiding debat. 
• Mei: uitgesteld debat over de milieuzones 
• PM: Volgen agenda Gemeente Maastricht 

 
BuurtBalans en Gemeente Maastricht 

• Ingezonden brieven/bijdragen  
o 17 januari: Bijdrage BuurtBalans aan Stadsvisie 2040, woonpijler. 

• Bijeenkomsten/Zoom-dialoogsessies 
o 29 december: bespreking op uitnodiging van de PVDA -fractie naar aanleiding van 

onze inbreng bij de Omgevingsvisie. Chris Meys en Pauline Tomlow. 
• En verder 

o 10 januari is mevrouw Vivianne Heijen beëdigd als staatssecretaris van Infrastructuur 
en Waterstaat. Zij is de wethouder geweest waar wij het meest direct mee te maken 
hebben gehad. Wij feliciteren haar en wensen haar veel succes. 

In de Buurten 
 Geen nieuws 
In de media 
 Geen nieuws 

 
Diversen BuurtBalans 

• 29 november: Frans Laarmans heeft afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting 
BuurtBalans. Wij danken hem voor zijn zeer waardevolle bijdragen. Hij blijft nog actief voor 
Heer. 

• Project website. Samen met Marco Maessen is dit project heel voorspoedig verlopen. 



Marco Maessen ontvangt een presentje voor zijn vrijwillige werkzaamheden voor BuurtBalans 

Via deze website kunt u voortaan snel geïnformeerd raken over actuele ontwikkelingen. U kunt ons 
ook informatie toesturen om te plaatsen op de Homepage, zodat andere buurten op de hoogte 
blijven van wat er allemaal in de stad speelt. 

De website is tevens ‘archief’ van alle bijdragen, die BuurtBalans aan de Maastrichtse politiek 
aangeboden heeft. 

De website bestaat vooral uit dossiers, ondergebracht in 3 rubrieken: 

1. Buurtbalans; (de stukken die wij aan de gemeente richten) geordend naar 4 thema’s. 
2. Actuele beleid van Gemeente Maastricht; eveneens geordend naar 4 thema’s. 
3. In de Pers: publicaties die acties van BuurtBalans en buurtorganisaties betreft. 

De 4 thema’s Zijn: 

• Woningsplitsing & kamerverhuurbeleid 
• Woning- & Kamerverhuur 
• Vakantieverhuurbeleid 

• Wonen 
• Woonvisie & Woonprogrammering 
• Woonprogrammering & Studentenhuisvesting 

• Integrale Visies 
• Omgevingsvisie 
• Stadsvisie 2040 
• Burgerparticipatie 

• Leefbaarheid 



• Milieu & parkeerbeleid 
• Leefbaarheid & Handhaving 
• Student & Stad 
• Toerisme 

Wij nodigen u uit om 1 foto of persmoment toe te sturen, zodat de website ook 
laat zien wat er verder in Maastricht gebeurt.  

Wij horen wij graag reacties op deze vernieuwde website… 

 
Pauline Tomlow 
Secretaris 
Stichting BuurtBalans 
ptemtomlow@gmail.com 
www.buurtbalans.nl  


