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Beste bewoner(s),

In de afgelopen periode bent u meerdere keren geïnformeerd over de gewijzigde aanpak van de buurtoverlast in uw 
straten. Deze gewijzigde aanpak is in september 2011 gestart. Op 14 november 2011 bent u voor het laatst 
geïnformeerd over de bereikte resultaten. In deze brief informeren we u over de bereikte resultaten vanaf november 
2011. 

Woningcorporaties
Zoals eerder bericht zijn de 15 adressen die voor de meeste overlast in de buurt zorgen door alle betrokken instanties 
gezamenlijk aangeschreven. De woningcorporaties hebben vervolgens met al deze bewoners vervolgafspraken 
gemaakt. Het resultaat hiervan is dat de bewoners van 2 adressen zijn verhuisd. Bij de overige adressen is het 
momenteel rustig. Mocht er op deze adressen toch weer overlast ontstaan, dan zijn er nu goede afspraken gemaakt om 
deze overlast, desnoods via een ontruiming van de woning, te kunnen beëindigen.
De woningcorporaties bekijken nu welke adressen nog meer voor deze aanpak in aanmerking komen.

Daarnaast hebben twee woningcorporaties in samenwerking met team Handhaven van de gemeente 50 tuinen van 
bewoners gecontroleerd. Bij 17 van deze 50 tuinen bleek een en ander niet in orde. Nadat de woningcorporaties goede 
afspraken met de bewoners hierover gemaakt hebben, zijn ook deze 17 tuinen weer op orde. Dit zogenaamde 
tuinenproject wordt dan ook vervolgd.

Politie/Openbaar Ministerie/Handhaven
In Noord-Oost heeft de politie in samenwerking met team Handhaven en het Openbaar Ministerie diverse controle-
acties uitgevoerd. Dit betekent dat er extra gesurveilleerd is in de buurten en er diverse verkeerscontroles, algemene 
controles en controles preventief fouilleren hebben plaatsgevonden. Deze controles hebben geleid tot een groot aantal 
uitgeschreven bekeuringen voor met name verkeersovertredingen. Daarnaast zijn drugs en bromvoertuigen in beslag 
genomen en vernietigd of retour gegaan naar de rechtmatige eigenaar. Ook zijn de overlastgevende personen 
indringend aangesproken op hun gedrag en dit blijkt zeer succesvol te zijn.
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Verder is er intensiever opsporing gedaan nadat er overlastgevende, strafbare feiten zijn gepleegd. Dit heeft ertoe 
geleid dat dertien personen zijn aangehouden. Deze personen zitten nog in voorlopige hechtenis of zijn in afwachting 
van een oproep voor een zitting.

In mijn hoedanigheid als burgemeester, heb ik 5 woningen en één café tijdelijk gesloten omdat daar een 
handelshoeveelheid harddrugs is aangetroffen. Daarnaast hebben de bewoners van 3 woningen een waarschuwing van 
mij ontvangen omdat er een handelshoeveelheid softdrugs in hun woning is aangetroffen.
Tot slot zijn de nodige gebiedsontzeggingen uitgereikt aan drugsrunners.

Hoe gaat het verder? Wat kunt u doen?
Alle betrokken instanties, maar vooral ook de bewoners hebben geconcludeerd dat de aanpak succesvol is. Deze 
aanpak zal daarom worden vervolgd. Geruchten dat de aanpak half februari zal stoppen zijn dus niet correct. Hierbij 
hebben we nog steeds ook uw hulp nodig. U ziet of merkt de overlast immers sneller dan de politie en/of  de 
handhavers van de gemeente. Een dringend verzoek blijft: meld klachten en overlast, dit kan soms ook anoniem. Wilt u 
iets terughoren van uw melding, geef dit dan duidelijk aan. 
Binnenkort ontvangt u een handige kaart met hierop de belangrijkste telefoonnummers. 
U kunt natuurlijk ook bij één van de genoemde instanties het spreekuur bezoeken. 

Wij waarderen uw medewerking zeer! 

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Maastricht

O. Hoes
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