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Stadswijken voeren druk op
Chronische kamer-
overlast in de stad. 
De Maastrichtse 
politiek beslist 
weldra over extra 
maatregelen daar- 
tegen. Intussen 
voeren de grootste 
probleemwijken de 
druk maximaal op.
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Het gemeentelijk
beleid in Maas-
tricht om de groei-
ende overlast van
kamerverhuur-

panden te beteugelen, moet fors 
en snel worden aangescherpt en 
aangevuld. De huidige huisves-
tingsregels op dit terrein sorteren 
onvoldoende effect.
Die harde conclusie trekken 
buurtraden, bewoners- en actie-
comités van drie Maastrichtse 
woonwijken. Het gaat om Brussel-
sepoort, Limmel en Belfort, waar 
de overlast van (studenten)ka-
mers chronisch is. Om het pleidooi
aan het adres van het stads-
bestuur kracht bij te zetten, heeft 
bewonerscomité Buurtbalans in 
Brusselsepoort voor komende za-
terdag op het Orleansplein een 
speciale buurtbijeenkomst op 
touw gezet.
De verantwoordelijk wethouders 
Gerdo van Grootheest (Groen-
Links, Huisvesting) en Mieke 
Damsma (D66, Student en Stad) 
hebben al laten weten op korte ter-
mijn met voorstellen voor extra 
beleidsregels te komen. Daarna 

 

velt de gemeenteraad - zoals altijd - 
het finale oordeel, naar verwachting 
in september. In een eerder vraagge-
sprek met deze krant verheelt Van 
Grootheest niet dat het om een ‘com-
plexe materie’ gaat die ook met nieu-
we regels, voorschriften en verorde-
ningen lastig is te vangen. Daar komt 
bij dat elke aanvullende maatregel in 
de weerbarstige praktijk van alledag 
ongeveer evenveel voor- als nadelen 
kent, weet hij uit ervaring.

 Liberaal
In het nog niet zo grijze verleden ken-
de Maastricht zogeheten ‘nee-tenzij-
wijken’ waar in principe geen nieuwe 
studentenkamers waren toegestaan. 
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In het nog niet zo grijze verleden ken-

Sinds vorig jaar zomer echter is er 
sprake van een liberaler ‘overgangs-
regime’ met stadsbrede huisves-
tingsregels zonder uitzonderingen. 
Zo komen nu alleen huizen met een 
minimaal vloeroppervlak van 110 an 110 

vierkante meter voor splitsing en ka-
merverhuur in aanmerking. In de 
ogen van veel wijkcomités zet de ge-
meente daarmee de deur open voor 
verdere wildgroei en problemen.

an 110 
Straatquotum
Om die reden dringen de buurten aan
Straatquotum
Om die reden dringen de buurten aan
op een stevig pakket aanvullende en 
bovenal ‘doelgerichte’ maatregelen, 
die in hun ogen praktisch én juridisch
haalbaar zijn, uiteenlopend van de in-
voering van een leefbaarheidstoets 
en straatquotum van maximaal 15 
procent kamerverhuurpanden tot de
introductie van een ‘afstandscriteri-
um’. „Dat komt erop neer dat tussen 
elk kamerverhuurpand in een straat 

minstens zeven andere panden 
moeten liggen. Ook voor flats ver-
langen we specifieke regels. Zo 
voorkom je clustervorming”, zegt 
bestuurslid Maurice van der Loo 
van Buurtbalans. Verder eisen de 
wijken een deugdelijke planscha-
deregeling en een verplichte be-
heersovereenkomst voor ver-
huurders. „Die zullen voortaan 
voor elke woning klip en klare huis-
en leefregels moeten opstellen. 
Let wel, in de taal die de bewoners
spreken”, benadrukt Van der Loo.
Met die laatste opmerking doelt 
hij erop dat van de ruim 20.000 
studenten in Maastricht bijna de 
helft uit het buitenland komt.

Voor elk studentenpand 
moeten voortaan klip en 
klare huis- en leefregels 
worden opgesteld.

Maurice van der Loo, Buurtbalans
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