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Maastricht, 10 maart, 2022 
 

Geacht Stadsbestuur, 
 

 

Veel bereikt, maar het kan beter en moet ook beter... 

 

Stichting Buurtbalans blikt terug en vooruit in het licht van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 

 
Zoals bekend houdt Buurtbalans zich bezig met een aantal hoofdonderwerpen te weten: 

• Kamerverhuur en woningsplitsingsbeleid 
• Woonbeleid 
• Vakantie-verhuurbeleid 
• Handhavingsbeleid 
• Burgerparticipatie 
• Omgevingsvisie en de Stadsvisie. 

 
Wij stellen bij onze thema's als Buurtbalans de volgende vragen: 
Wat ging de afgelopen 4 jaren goed in het contact met Gemeente Maastricht en wat moet 
er veranderen? 
 
Kamerverhuur en woningsplitsingsbeleid 
Bij het kamerverhuurbeleid werd het bestaande beleid bestendigd. Dat beleid heeft zich 
bewezen. Het straatmaximum aan kamerverhuur in combinatie met het afstandscriterium, 
de 40-40-40 regel en de regels m.b.t. fietsen en afval werken voor de buurten, die het 
betreft. Ook de omslag naar de grootschalige huisvesting in campusvorm is definitief 
ingezet. 
 
Wat anders moet, is dat de regels ook voor de centrum-buurten moeten gaan gelden en dat 
er goedkopere campussen gebouwd moeten worden, zodat studenten betaalbaar bij elkaar 
kunnen wonen. Ook moet verkend worden wat de stad aankan qua aantal studenten. Bij te 
grote groei raakt de stad uit balans en dat is voor niemand goed. Een krachtig instrument, 
de 'Verhuurdersvergunning' moet ingevoerd worden om studenten en buurtbewoners een 
middel te geven om malafide en niet betrokken verhuurders aan te kunnen pakken. Tot slot 
moeten er strenge regels gelden voor gebruik van dakterrassen en moet geluidswerende 
isolatie verplicht worden gesteld bij nieuwe vergunningen e.d. 
 
Woonbeleid 
Wat goed ging, is dat de omslag is gemaakt naar een groeiscenario in het kader van de 
vastgestelde woningprogrammering. Ook is het goed dat het onderwerp huisvesting van 
kwetsbare doelgroepen de aandacht heeft gekregen en de gemengde buurt met 
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uitgangspunten bij nieuwbouw en inbreiding voor de verhouding sociale huur- middelhuur-
koop. 
 
Wat echt anders moet is dat de gemeente ervoor kiest om in de binnenstad enkel 'duur' te 
bouwen. Dat bij de gebiedsontwikkeling Landbouwbelang de opbrengst van de grond 
leidend is voor de planontwikkeling.  Dat het bestemmingsplan centrum en ook de 
bestemmingsplannen buiten het centrum verouderd zijn en veel te veel ruimte laten om 
zeer kleine op studenten gerichte zelfstandige units (ca. 20 - 30m2) te realiseren zonder dat 
de gemeente kan ingrijpen. Zie o.a. recentelijk 89 kleine units in de voormalige 
telefooncentrale Jekerkwartier en meerdere bouwplannen in Wyck.  
 
Verouderd zijn ook de bestemmingsplannen voor bedrijfsterrreinen met als extreem 
voorbeeld de loods van Leeyen pal tegen Limmel aan. Voorbereidingsbesluiten worden niet 
of te laat genomen. De leefbaarheid van stad en buurten komt steeds verder onder druk te 
staan.  En vooral ook is er een schrijnend tekort aan beschikbare woningen voor starters en 
senioren. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts 16% van de woningzoekenden in 
Maastricht binnen een jaar een koopwoning vindt door gebrek aan aanbod en daarmee is 
onze stad een van de slechtst scorende steden qua woontoegankelijkheid in Nederland. De 
woningnood in Maastricht, met name voor de middeninkomens, is een belangrijk thema 
voor de komende vier jaar. 

 
Vakantieverhuurbeleid 
Wat goed ging is dat er eindelijk beleid is vastgesteld. 
Wat beter kan is dat er, wat ons betreft, gekozen zou moeten worden voor een 30 dagen 
termijn i.p.v. een 60 dagen termijn. Dat is het uitgangspunt van je eigen huis gedurende je 
eigen vakantie verhuren. Alles boven de 30 dagen is commerciële opzet en daarmee ook 
oneigenlijke concurrentie voor hotels en B&B’s. 
 
Handhavingsbeleid 
De gemeente voerde een pilotproject uit om op twee avonden extra capaciteit beschikbaar 
te hebben. Dat is positief ervaren door de buurten, want juist in de avonduren vindt de 
meeste overlast plaats vanuit kamerverhuur-panden. De prioriteiten zijn ook gedeeltelijk 
verlegd van afval naar geluidsoverlast. Helaas werd dit project grotendeels wegbezuinigd. 
 
Wat beter kan is dat het project terugkomt voor tenminste drie doordeweekse avonden 
(dinsdag, woensdag en donderdagavond). De stad is altijd trots op hoeveel inkomsten 
studenten genereren, maar geeft niet thuis als de permanente inwoners overlast ervaren. 

 
Burgerparticipatie 
Hier zijn we erg kritisch over. Er zijn enorm veel sessies belegd en inspraakmogelijkheden 
geboden, maar het besluit en de richting worden nauwelijks gewijzigd; het beleid staat bijna 
altijd al vast. Ook al worden goede argumenten aangevoerd, de coalitiediscipline maakt dat 
er bijna niets meer gewijzigd kan worden; burgerparticipatie verwordt zo tot een rituele 
dans. 
 
Er wordt zeer weinig rekening gehouden met de wensen in de buurten; dat moet 
fundamenteel anders. De grote projecten en de eenzijdige economische ontwikkeling van 
de binnenstad krijgen steeds voorrang. Er worden geen grenzen aan de groei gesteld en het 
toeristisch laadvermogen van de stad wordt, ondanks herhaald aandringen, niet onderzocht. 
Ook de oppositie in de gemeenteraad wordt monddood gemaakt en daarmee is het 
democratisch functioneren van ons gemeentebestuur sterk voor verbetering vatbaar. 
 



Ronduit belachelijk is het gedrocht van de nieuwe subsidie-opzet. Veel verenigingen en 
stichtingen hebben niets gekregen. Het aanvraag-systeem en het gegeven dat 
Buurtnetwerken en andere organisaties nog niet eens meer koffie, thee en water mogen 
schenken bij vergaderingen doet het echt de das om. Op deze wijze ontmoedigt de 
gemeente vrijwilligers, het grootste kapitaal van onze gemeenschap!  
Dat zou de gemeente meer waard moeten zijn! 
 
BuurtBalans is voor burgerparticipatie vóóraan in een beleidstraject, waarbij er echt ruimte 
voor inbreng en dialoog is. Burgerparticipatie moet ook een eigen categorie worden binnen 
de subsidieregelingen. Het brengt, met weinig middelen, een schat aan informatie en 
creativiteit op en brengt natuurlijk ook saamhorigheid en binding in de buurt en tussen 
buurten. 
 
Omgevingsvisie en Stadsvisie 
De gemeente heeft enorm veel sessies gehouden om via burgerparticipatie informatie en 
creatieve ideeën voor beleid te verzamelen. 
 
Echter het resultaat was een keurige opsomming, maar geen herkenbare doorwerking van 
die informatie in de rapportage. Daarnaast was de rapportage niet leesbaar, waardoor men 
onmogelijk een samenhangend beeld kon vormen over uitgangspunten, visie, beoogde 
resultaten en middelen. 
Daarnaast zijn de visies in de verkeerde volgorde gemaakt, van klein naar groot. Wonen was 
bij beide visies geen thema, totdat de raad gelukkig bij de Stadsvisie hierop ingreep. Bij de 
Omgevingsvisie moesten we constateren dat deze met het oude woonbeleid werd 
vastgesteld om een week later het nieuwe woonbeleid vast te stellen. Ongelooflijk dat dat is 
kunnen gebeuren. Ook werd er buiten het Enci-gebied om op geen van de 3 andere 
transformatiegebieden een gebiedsvisie gemaakt. 
 
Op 14, 15 en 16 maart gaan wij stemmen. 

 
Wij wensen eenieder veel wijsheid toe. 
 
Namens het bestuur van Buurtbalans, 
 
Pauline Tomlow 
Secretaris 
www.buurtbalans.nl  
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