
Dit is een gezamelijke uitgave van:

Bewonersvereniging Jekerkwartier
www.bewonersjekerkwartier.nl

en

Buurtplatform JekerKwartier

Bewoners thema’s Jekerkwartier 

Wonen 
- Cumulatie toeristische- en studenten-

kamers bereikt kritische grens. 
- Verlies permanente bewoning en sociale 

consistentie: basis voor een leefbare en 
veilige binnenstad. 

- Illegale (air) B&B situaties registreren en 
handhaven. 

- ‘Verkamering’ binnenstad begrenzen met 
afstandscriteria en straatpercentages 
(20% max).

- Betaalbare studenten campus complexen 
(bijv. Annadal / Randwijck).

Verkeer / Milieu
- Minder blik op straat en terugdringing 

overlast. 
- Milieuzone en autoluwe binnenstad.
- Parkeer optimalisatie (bijstellen parkeer-

sectoren en Vrijthofgarage) met P&R / 
P&W en P&Student aan buitenrand.

- Stadsdistributie systeem (Zero emissie).

Evenementen / Toerisme / Horeca
- Grenzen aan de groei qua aantal en 

omvang.
- Leefbaarheid bewoners als wegingsfactor.
- Betere spreiding evenementen
- Accentverschuiving: van massaliteit naar 

kwaliteit, eigen stedelijke identiteit en 
gedragenheid.

- Verbeterde informatie, overleg en afstem-
ming bewoners. 

- Geen vrijere sluitingsuren/ 
terrasprocedures. 

Handhaving / Veiligheid
- Versterkte aandacht en aanpak.
- Illegale situaties en overtredingen handha-

ven (ook na 24.00 uur).
- Pilot studenten beheer en handhaving 

verlengen.
- Leefbaarheidsmeter instellen.
- Inzet voldoende financiële middelen.

Wij wensen u veel wijsheid 
toe bij het nemen van de 
juiste beslissing.

van Jekerkwartier

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart a.s. hebben de Bewoners-
vereniging Jekerkwartier en het Buurtplat-
form een KIESWIJZER voor de bewoners van 
het Jekerkwartier samengesteld. Daarin 
worden de programma’s van de politieke 
partijen getoetst aan de zorgen en wensen 
van de buurt. 

Startpunt voor de toetsing zijn het rapport 
‘Leefbaarheid in het Jekerkwartier’ 2016  
(een representatief onderzoek door Bureau 
Flycatcher) en het visie document van de 
bewonersvereniging. Aangevuld met de 
laatste actuele ervaringen van buurtbewo-
ners is daarmee een ‘thematische leidraad’ 
opgesteld met Bewonersthema’s op vier 
onderdelen: Wonen, Milieu/Verkeer, Evene-
menten/Toerisme/Horeca en Handhaving. 

In de KIESWIJZER zijn de politieke program-
ma’s van de deelnemende partijen getoetst 

aan de Bewonersthema’s. De politieke 
partijen zijn daarbij gegroepeerd in drie 
categorieën: Coalitie, Oppositie en Nieuw-
komers. Zie voor meer info ook hun eigen 
websites.

Centrale zorg voor de bewoners is de 
aantasting leefbaarheid en terugloop 
permanente bewoning, zoals dat met 
regelmaat naar voren komt in buurtbijeen-
komsten. De bewoners willen een verkeers-
luwe buurt, minder overlast, een schoner 
milieu, en een rem op de verdere externe 
druk en commercialisering ten koste van de 
woonfunctie. Zie de Bewonersthema’s.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het nemen 
van de juiste beslissing tijdens deze verkie-
zingen waarbij niet alleen de toekomst van de 
stad op het spel staat maar ook die van uw 
eigen woon- en leefomgeving.
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Wonen Regels verkamering woonbuurten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

% ook voor Binnenstadsbuurten  ✔ ✔

Illegale (Air) B&B. aanpakken  ✔ ✔

Betaalbare studenten campus (bijv. Annadal) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Verkeer Minder blik op straat ✔

Milieu Autoluwe binnenstad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Milieuzone binnenstad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Parkeer optimalisatie P&R / P&W en P&Student ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Stadsdistributie systeem (Zero emissie) ✔ ✔ ✔

Evenementen Leefbaarheidsfactor - grenzen aan de groei ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Toerisme Betere spreiding evenementen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Horeca Ontmoedigen terrasverwarming ✔ ✔

Lager geluid buiten. Max. 85 dbA ✔

* Let op Versoepeling terrasprocedures ❋

Sluitingsuren vrijgeven ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Handhaving
Veiligheid

Versterkte aanpak en handhaving overlast, 
illegale situaties en overtredingen

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ / ❋ Opgenomen in verkiezingsprogramma. Conform info op de website van de betreffende partij of op maastricht.stemwijzer.nl

Geen vermelding. Conform info op de website van de betreffende partij of op maastricht.stemwijzer.nl

Kieswijzer van Jekerkwartier
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