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Geachte bewoner(s),

De afgelopen tijd hebben de gemeente Maastricht, de politie, het openbaar ministerie, het Veiligheidshuis en de 
woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt diverse signalen ontvangen. Een aantal personen zorgt 
voor extreme overlast en criminaliteit in uw woonomgeving. Wij schrikken van de verhalen die wij van u, 
inwoners van Wittevrouwenveld/Nazareth/Limmel, te horen krijgen. De maat is wat ons betreft vol. En we weten 
dat dit ook voor u geldt.

De genoemde instanties hebben in de afgelopen weken meerdere keren met elkaar om de tafel gezeten. Wij 
hebben gezamenlijk gekeken wat er moet gebeuren om een halt toe te roepen aan de overlast en criminaliteit. 
Uit deze overleggen is een 9-puntenplan gekomen. Negen punten waarmee we samen met u de overlast in uw 
buurt gaan aanpakken. Samen met u, want wij kunnen dat niet alleen. We hebben u daarbij hard nodig.

Wat gaan wij doen?

1. Overlastgevers krijgen namens de genoemde instanties een brief waarin zij gewaarschuwd worden voor 
hun gedrag. Ook delen wij hen mee dat wij hiertegen heel gericht optreden. 

2. De politie en de medewerkers van het gemeentelijke team Handhaving surveilleren extra in de buurt en 
grijpen direct in zodra zij overlast en/of criminaliteit aantreffen. Ook zullen er gerichte controles op 
specifieke vormen van overlast en/of criminaliteit worden gehouden in uw buurt.

Alarmnummer 112 Woonpunt 043 – 387 38 38 Wittevrouwenveld 

Geen spoed wel politie 0900-8844 Servatius 043 – 328 43 00 Voltastraat 50, do 13-16 uur

Meld misdaad anoniem 0800-7000 Maasvallei 043 – 368 37 37 Limmel Nazareth

kast. Schaloenstraat 54, 

wo 9-12 uur
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3. Het openbaar ministerie hanteert een lik op stuk beleid na opsporing van strafbare feiten. Dit betekent dat 
een overlastgever sneller een boete krijgt of voor de rechter wordt gebracht.

4. Het Veiligheidshuis start speciale persoonsgerichte trajecten op voor de overlastgevers. Zo nodig worden 
deze trajecten afgedwongen. 

5. Ter ondersteuning aan deze maatregelen plaatst de gemeente een mobiele camera in de buurt. Ook de 
woningcorporaties plaatsen camera’s om hun eigendommen beter te beveiligen. 

6. Overlastgevers  worden aangesproken en krijgen direct een brief van de woningcorporatie als zij hun 
verplichtingen als huurder niet nakomen.

7. De politie legt de overlastgevers gebiedsontzeggingen en/of groepsverboden op binnen de wettelijke 
mogelijkheden. 

8. De gemeente gebruikt, naast handhaving, alle middelen om de overlastgevers aan te pakken. Bijvoorbeeld 
de mogelijkheden binnen de Leerplichtwet, maar ook het opsporen van uitkeringsfraude en illegale 
bewoning.

9. De burgemeester, de politie en het openbaar ministerie sturen de inzet en maatregelen in de drie buurten 
de komende tijd rechtstreeks aan. Hierdoor kan er versneld ingegrepen worden. 

Wat kunt u doen?
U bent onze ogen en oren in de buurt. U ziet en hoort de overlast veel sneller dan wij dat kunnen waarnemen. 
Met uw informatie bestrijden wij de overlast en criminaliteit in uw buurt beter, gerichter en langdurig. Wij vragen 
u met klem om overlast in uw wijk te melden via het telefoonnummer 0900-8844. U hoeft uw naam niet te 
noemen als u dat liever niet wilt. U kunt ook bij één van de genoemde instanties terecht of een spreekuur 
bezoeken. Wilt u iets terughoren van uw melding, geeft u dit dan duidelijk aan.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs! 

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Maastricht,

O. Hoes
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