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> RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

 

 

 

   BEZOEKADRES  

Mosae Forum 10 

6211 DW Maastricht 
 

POSTADRES 

Postbus 1992 

6201 BZ Maastricht 
 

WWW.MAASTRICHT.NL 

 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Aanpak overlast   14  november 2011     -  

BEHANDELD DOOR  DOORKIESNUMMER  ONZE REFERENTIE  

  14 043   -    

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

post@maastricht.nl   043 350 41 41    

 

Geachte bewoner(s), 

 

Op 24 augustus 2011 heeft u naar aanleiding van de buurtoverlast in uw straten een brief ontvangen waarin u 

geïnformeerd bent over de intensivering van de aanpak van deze buurtoverlast. De geïntensiveerde aanpak vindt plaats 

aan de hand van een 9-puntenplan en is ruim twee maanden geleden gestart. In deze brief informeren we u over de 

bereikte resultaten tot nu toe.  

 
Eerste resultaten van de geïntensiveerde aanpak  
De gemeente treedt samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het Veiligheidshuis, Trajekt en de 
woningcorporaties hard op tegen de overlast in Maastricht-Noordoost. Meer blauw op straat, ‘Lik op stuk’-beleid, 
camera’s, gebiedsverboden, het tuinenproject en tegengaan van illegale bewoning maken deel uit van deze aanpak.  
 
Politie, Team Handhaven en OM 

De politie heeft in samenwerking met Team Handhaven van de gemeente capaciteit vrij gemaakt om meer en 

intensiever te kunnen surveilleren in de wijk en gerichte controles te houden. Zo hebben er de afgelopen periode een 

20-tal controles plaastgevonden, zoals diverse snelheidscontroles, algemene verkeerscontroles en een actie preventief 

fouilleren. Het resultaat hiervan is dat er een groot aantal bekeuringen is uitgeschreven. Er werden 4 brom- of 

snorfietsen in beslag genomen waarvan er 1 werd vernietigd en de overige retour zijn gegaan naar de rechtmatige 

eigenaar. Uit verkeerscontroles bleek dat ongeveer 1 op de 4 bestuurders van een brom-/snorfiets rijdt zonder in het 

bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Ook hiervoor zijn bekeuringen uitgeschreven.  

Er  zijn verdovende middelen, wapens en gestolen goederen in beslag genomen en er hebben 8 belangrijke 
aanhoudingen plaats gevonden. Met het OM zijn afspraken gemaakt de verdachte personen zo snel mogelijk voor de 
rechter te krijgen.  
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Uiteraard zijn door  de politie en Team Handhaven personen en of gezinnen die overlast veroorzaakten indringend 
aangesproken. Tenslotte heef de burgemeester heeft vanuit zijn specifieke bevoegdheden in dit gebied 2 woningen 
tijdelijk gesloten vanwege de aanwezigheid van harddrugs in de woning en eigenaren van 2 woningen hebben een 
waarschuwing gekregen voor het aantreffen van hennep in hun woning. 
 
Woningcorporaties en overige instanties 
De woningcorporaties hebben 15 huurders ook aangesproken op hun overlastgevend gedrag. 
Zij bekijken nu samen met hun advocaat of zij juridische stappen kunnen/moeten nemen tegen deze huurders.  
Ook is er gecheckt op mogelijk illegale bewoning. Vier adressen worden naar aanleiding hiervan nader gecontroleerd.  
Daarnaast blijven de instanties, zoals bijvoorbeeld de Veilige Buurten Teams, Trajekt en het Veiligheidshuis, hun werk 
doen en zoeken zij contact met de bewoners. Uit deze contacten blijkt dat de bewoners zich positief uiten over de 
aanpak in hun buurt en lijken de bewoners eerder bereid te zijn overlast te melden. 
 
Ondertunneling A2 
Aandachtspunt blijft verder de overlast die de aanleg van de ondertunneling van de A2 voor de wijken in Maastricht 
Noord-Oost met zich meebrengt. De gemeente voert hierover regelmatig gesprekken met het 
projectmanagementbureau A2. Voor bewoners is een speciaal meldpunt ingericht, de Servicelijn Maastricht Oost, tel: 
043 - 350 7150. Hier kunt u terecht met uw vragen en signalen vanwege de aanleg van de ondertunneling.  

 
Hoe gaat het verder? Wat kunt u doen? 
Het is nog te vroeg om te concluderen dat de overlast blijvend is teruggedrongen. Wel is gebleken dat de extra inzet van 
alle instanties en in het bijzonder die van de politie en Team Handhaven wordt gewaardeerd. Alle betrokken instanties 
vragen daarom uw blijvende medewerking. U ziet of merkt de overlast immers sneller dan de patrouillerende politie 
en/of het gemeentelijk blauw.  
Een dringend verzoek blijft: meldt  klachten en overlast. Wilt u iets terughoren van uw melding, geef dit dan duidelijk 
aan.  
De belangrijkste telefoonnummers staan onder aan deze brief. U kunt ook bij één van de genoemde instanties terecht of 
een spreekuur bezoeken.  
 
Wij waarderen uw medewerking zeer!  
 
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van Maastricht 
 
 
 
 
 
O. Hoes 
 
 
 

 

 

 


