
  

 

 

Beste mensen, 
Het was een druk en bewogen najaar voor Buurtbalans met o.a. het 
toeristisch woningverhuur-beleid, de evaluatie woningsplitsing en 
kameromzetting, en de omgevingsvisie. We sluiten het jaar af met 
gemengde gevoelens. Enerzijds blij dat het beleid woningsplitsing en 
kamerverhuur wordt doorgezet en dat we wonen en leefbaarheid duidelijk 
op de agenda van de omgevingsvisie hebben gezet. Anderzijds 
teleurgesteld dat het woningsplitsingsbeleid niet is doorgetrokken naar 
de woonstraten in de binnenstad en het toeristische woningverhuurbeleid 
maar beperkt aangepast is. 
In 2019 staan weer een aantal belangrijke thema’s op de agenda, zoals de 
woningprogrammering en het handhavingsbeleid. 
We gaan ons daar weer vol voor inzetten, wederom met versterkte 
krachten, want ook Buurtnetwerk ‘Veer zien Malberg’ heeft zich bij ons 
aangesloten! Met nog een tweetal andere buurten zijn we in gesprek. 
We zijn trots op onze samenwerking en hopen in 2019 ieder weer te 
mogen verwelkomen op een van onze bijeenkomsten! 

Korte terugblik 
Afgelopen najaar hield Buurtbalans zich met de volgende onderwerpen bezig:  

1. Toeristische woningverhuur (o.a. AirBnB). 

De gemeente presenteerde een voorstel voor toeristisch woningverhuurbeleid. 
BuurtBalans deed de oproep om te leren van Amsterdam en terughoudend te 
beginnen met dit beleid, o.a. door 1) een woning maximaal 30 dagen per jaar te 
verhuren i.p.v. 60 dagen, 2) iedere overnachting te registreren, en 3) 
gezelschappen te beperken tot 4 i.p.v. 6 personen. De gemeente zette echter 
toch door met 60 dagen en 6 personen. Wel moeten overnachtingen (ook door 
de beslissing van de minister) geregistreerd worden. 



 

2. Aanpassing geluidsvoorschriften i.v.m. festiviteiten. 

Er lag een voorstel om o.a. de geluidsnorm van horecagelegenheden bij 
festiviteiten op te schroeven van 60 naar 90 dB. Er is echter al veel 
geluidsbelasting van evenementen, kamerverhuur, horecagelegenheden, 
fabrieken, druk verkeer etc. Ook de afstemming met het evenementenbeleid is 
niet duidelijk. De gemeente heeft inmiddels het voorstel geparkeerd. Er zijn 
gesprekken van buurtbewoners met horeca-ondernemers opgestart om 
gezamenlijk tot een nieuw voorstel te komen. 
  

3. Evaluatie woningsplitsings- en omzettingsbeleid 

We hebben ingezet op handhaven van het huidige pakket maatregelen met 
uitbreiding naar de woonstraten in de binnenstad en Wyck, en om de hoek 
tellen bij het afstandscriterium. Het resultaat is handhaving van het huidige 
pakket, zonder verdere uitbreiding. 

4. Omgevingsvisie  

Buurtbalans heeft m.b.t. de omgevingsvisie aandacht gevraagd voor het thema 
Maastricht prettige woonstad. We streven naar langdurige balans in de stad, 
onder andere grenzen aan de groei van Maaskruisend verkeer, toerisme, 
verkamering etc. De gemeente heeft BuurtBalans een traject aangeboden om 
samen met andere bewonersorganisaties de inbreng van de buurten in de 
omgevingsvisie meer recht te doen. 

Komend voorjaar op de agenda 
In het eerste kwartaal van 2019 staan de volgende onderwerpen op de agenda 
van de raad: 

1. Evaluatie van het meer jaren handhavingsbeleid (portefeuille 
burgemeester Penn-te Strake) 

2. Omgevingsvisie, stadsronde 2, voorlopig concept 
3. Vaststelling van het facetbestemmingsplan woningsplitsing en -

omzetting 
4. Woningprogrammering. Het thema studentenhuisvesting wordt door de 

gemeente naar voren gehaald op de agenda. Gaat over het aantal 



 

kamereenheden dat er nog bij gaat komen, en over de verhouding 
campussen en particuliere panden. 

 

Belangrijke data in januari en februari: 

• 14 januari 19:30 Buurtbalans-buurtenvergadering in bij Elisabeth 
Strouven in de Abtstraat 3 (daar heeft iedere aangesloten organisatie 
een uitnodiging en datumprikker voor gehad) 

• 29 januari 19:00 informatieronde evaluatie meerjarenbeleid handhaving 
• 26 februari 17:00-18:30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept) 
• 26 februari 19:45-20:30 raadsronde facetbestemmingsplan 

woningsplitsing en woningomzetting 

NB. Tijdstippen en data schuiven nog wel eens. Houd de gemeentelijke website 
goed in de gaten! 
https://maastricht.raadsinformatie.nl/ 

 

Website    
Onze website is in de lucht! Zie https://www.buurtbalans.nl/ , ook voor alle nieuws en 
updates. 
 

 
  
  

 

Met vriendelijke groeten en beste wensen voor het nieuwe jaar,  
namens het Buurtbalans bestuur, 
  
Chris Meys (Voorzitter)              
Chris Leonards (Secretaris)           
Tonny Koppes (Penningmeester) 
  

 

 


