
Voorwoord

Als *rchitect ben ik d*gelijks bezig met de mens en wonen.
De mens met zijn menselijke m**t, die niet *lleen gekend moet zijn m**r ook 
bij *lle beslissingen een grote rol moet spelen.
Als ik, *ls *rchitect, de menselijke m**t negeer, worden mijn ontwerpen 
onbruikb**r.
Ieder mens weet intrinsiek door zijn eigenheid en zijn, m**r ook door zijn 
opvoeding en cultuur, w*t de menselijke m**t is.
W*t voelt goed en w*t niet.
W*t is toel**tb**r en w**r worden grenzen overschreden
Worden er grenzen overschreden, ontst**t er verlies v*n de menselijke m**t 
en 
ook meteen verlies v*n welzijn!
In een wereld, w**r het geld regeert en welzijn voor iedereen regelm*tig moet 
wijken voor de welv**rt v*n enkelen is er niet *lleen veel te doen
m**r is de bescherming v*n ieder mens uiterm*te bel*ngrijk. 
D**rom heeft een mens een huis nodig

Een huis is *ls een schil, een d*k boven je hoofd en een bescherming voor niet 
*lleen het buitenklim**t m**r ook een filter voor teveel prikkels v*n buiten*f.
In een huis woon en werk je en heb je in onze westerse s*menleving de k*ns 
om je privésfeer te creëren en te beleven. 
Als je ook v*nuit huis werkt, geeft dit huis je tevens een middel v*n best**n.
D*t voedt je *ls mens en d*t geeft je de kr*cht om een goed leven te leiden

Ide*liter heeft een huis ook een privé stukje buitengebied, zo*ls een b*lkon of 
een tuin, die in de buitenlucht *.h.w. een verlengstuk v*n je huis k*n zijn.
Heel bel*ngrijk is d*t dit privé stukje buitengebied, *nders d*n de openb*re 
ruimte, ook *fgeschermd is v*n teveel prikkels v*n buiten*f.
Ook bel*ngrijk is *ls dit privé stukje nog w*t groen heeft.
Die prikkels v*n buiten*f kunnen zijn: str**tl*w**i, verkeersl*w**i, industrie- 
en vliegtuigl*w**i, technisch l*w**i v*n *ircoʼs ed v*n omliggende hotels, 
horec* ed.
N*tuurlijk moeten we ook denken **n de kw*liteit v*n buitenlucht zelf. Extreem 
bel*ngrijk in een st*d *ls deze met zoʼn hoge concentr*tie **n fijnstof.

Opgemerkt moet hier worden, d*t bijv bij geluidsoverl*st de m*xim*le 
toel**tb*re normen erg hoog liggen en  niet *ltijd voldoende bescherming 



geven. Het geluid in de privésfeer k*n net op/onder de norm liggen, m**r toch 
tot behoorlijke gezondheidssch*de leiden. Hier zullen in de n*bije toekomst de 
normen **ngep*st moeten worden.
D*t noemen we voortschrijdend inzicht bij de regelgeving. 
Mijn erv*ring is d*t we  juist in dit soort situ*ties  niet op ver*nderen v*n 
regelgeving kunnen w*chten, m**r het meer moeten hebben v*n een goed 
begrip onderling.

N**st het huis met evt tuin/b*lkon is er ook de openb*re ruimte.
Openb**r *ls te gebruiken door iedereen.
Openb**r ook *ls het verplicht moeten hebben v*n enig openb**r nut.
Te denken v*lt **n goede stoepen, fietsp*den, str*ten, p*rken, recre*tie-
voorzieningen, goed openb**r vervoer etc.
D**rn**st moeten we ook denken **n het openb*re groen. N**st **nkleding 
is de bel*ngrijkste functie v*n openb**r groen 
het verbeteren v*n de luchtkw*liteit en d**rom direct verbonden met de 
gezondheid v*n de mens.
G**t het goed met het groen d*n g**t het goed met de gezondheid v*n de 
mensen.
D**r moet een st*d veel **n gelegen zijn en is in feite het k*pit**l v*n iedere 
st*d.

M*w. Een goed georg*niseerde st*d zorgt voor goed voor zijn mensen.
Omgekeerd: Als ieder mens zich goed voelt in zijn st*d, g**t het ook goed met 
die st*d.

Dit is niet nieuws, st**t zo in duizenden boeken en is ook de ide*le situ*tie *ls 
*lles in b*l*ns is.
Zo blijft de mens in b*l*ns en gezond.

N**st de menselijke m**t is er ook de m**t v*n de st*d.

W*t wil M**stricht: kosmopolitisch zijn!
Kosmopolitisch n**r buiten toe, en op de k**rt st**n is prim*.
D*t stuk zien we ook wel gebeuren.
M**stricht is prim* in st**t zichzelf in de m*rkt te zetten.
De vr**g is *lleen hoe hoog zet je je in de m*rkt en tegen welke prijs?
Verder zou ik een  k*nttekening bij het woord “Kosmopolitisch” willen zetten.
In zekere zin is de hele wereld door het web verbonden en  in die zin 
kosmopolitisch. D*t geeft een glob**l gevoel v*n verbondenheid. D*t is mooi!

Of je *ls M**stricht zijnde , een kleine Romeinse st*d met veel oude stenen, 
kosmopolitisch moet zijn in de zin zo*ls bijv. New York d*t is, lijkt me niet 
wenselijk.
Niet interess*nt en ook niet h**lb**r overigens!
New York is een f*nt*stisch st*d, w**r kw*liteit en kw*ntiteit grotendeels in 



evenwicht zijn. M**r ook een st*d met een levendige di*loog tussen bewoners 
en de gemeente.

M**stricht is w*t ons betreft de l**tste j*ren behoorlijk uit b*l*ns en wij 
denken d*t dit veroorz**kt wordt doord*t er de l**tste j*ren teveel n**r 
kw*ntiteit gestreefd wordt ten koste v*n veel kw*liteitsverlies.
In M**stricht hoor je v*nuit de Gemeente ook v**k de woorden: de st*d is nu 
eenm**l vies en l*w**ierig en d**r moet men m**r tegen kunnen.
Dit vind ik een uiterm*te neg*tieve ment*liteit. Dit is te kort door de bocht en 
een soort v*n opgeven voord*t er echt geprobeerd is dingen om te buigen.

Kw*liteit en kw*ntiteit hoeven elk**r niet te bijten, m**r ook hier geldt weer de 
menselijke m**t.

N*tuurlijk k*n *lles *ltijd groter en beter.
Nog meer l*mpjes met de Kerst, nog meer hotels, horec* en terr*ssen, nog 
meer k*mergewijze verhuur en opdeling v*n huizen in  mooie woonstr*ten.
Nog meer Disneyl*nd, w**rbij onze monumenten bijn* ‘out of pl*ceʼ en *ls 
storend en kitsch werken.
Nog zw*rter op str**t v*n de toeristen tijdens het weekend.
Nog meer overbel*sting v*n de vluchtroutes bij eventuele c*l*miteiten.
De p**r M**soverg*ngen zijn bij”norm*le” toeristenstromen *l overbel*st. Bij 
eventuele c*l*miteiten zullen die overg*ngen hopeloos op slot r*ken.
Dit is een serieus veiligheidsprobleem.

Vr*gen die hier direct bij me opkomen zijn:
W**rom is er d*n, *ls er voorr*ng wordt verleend **n de kw*ntiteit en hier het 
grote geld wordt verdiend, geen geld voor h*ndh*ving, 
geen geld voor het goed onderhouden v*n ons groen en str*ten.
Blijft de prioriteit kw*ntiteit en hoe k*n/m*g hier bewoner nog wel een rol 
spelen?

En **n de kw*liteitsk*nt komen de vr*gen:
W**rom is er geen goed pl*n voor het borgen v*n echte woonstr*ten en echte 
winkel/toeristenstr*ten.
W**rom komen de horec*str**tprofielen zo l*ngz**m op g*ng. En w**rom 
worden hier niet *lle bewoners gehoord?
W**rom worden hotels niet in dit profiel opgenomen?
W**rom loopt *lles door elk**r.
W**rom wordt er te h*rd *chter elk ondernemerspl*n gelopen en 
vergunningen te snel *fgegeven.
Hebben z*ken *ls oude stenen,  mooi openb**r groen en meubil*ir, prettig 
st*biel wonen nog wel prioriteit?
Hebben schoonheid en **nd*cht voor mensen nog wel een plek in deze st*d?
Is de menselijke m**t nog wel **nwezig?



Dit zijn heel veel spont*ne vr*gen, m**r voor een rel*tief kleine st*d *ls 
M**stricht vind ik het veel op het bordje.

W**rom m**kt M**stricht niet eerst zijn huiswerk, *lvorens nog h*rder te 
g**n lopen?
En w**rom m*ken we met zijn *llen niet eens even p*s op de pl**ts?

Deze *vond g**t voor*l over het delen met elk**r.

Nu komen een **nt*l bijdr*ges v*n bewoners v*n deze st*d.
De bewoners, de mensen, het voorn**mste en duurz**mste k*pit**l v*n elke 
en dus ook deze st*d!
Erv*ringen, opgetekend door de bewoners zelf. Ze stellen zich kwetsb**r op. 
M*g ik u vr*gen niet meteen in het oordeel te schieten, **nd*chtig te luisteren 
en voor*l ook proberen mee te voelen en erv*ren w*t deze mensen erv*ren 
hebben. 
L**t u meevoeren in hun wereld.

D*n komen de verschillende stukjes.

mijn persoonlijk stukje

J*ren heb ik heerlijk gewoond en w*s er de menselijke m**t. Ook het principe 
d*t het l*w**i **n de voork*nt bleef en de tuinen een heerlijke o*se v*n rust 
w*ren,
klopte **rdig.
Hel**s zijn er de l**tste tien j*ren in mijn tuinencluster enorme uitbreidingen 
v*n m.n. hotels geweest. Bouwvolumes zijn vergroot, m*xim*le bouwhoogtes 
zijn opgerekt. bomen zijn gerooid zonder nieuw **npl*nt verplichting. 
P*rkeerpl**tsen bovengronds en ondergronds zijn gecreëerd.
D*mw*nden v*n 12 m l*ng zijn in de tuinen gedrild, kelders v*n omwonenden 
zijn gescheurd en uiteindelijk is er door een combin*tie v*n teveel steen en te 
weinig groen een enorme kl*nkk*st gecreëerd
D*t is w*t er gebeurd *ls de menselijke m**t wordt overschreden.
N**st het respecteren v*n het Bouwbesluit en regelgeving die tot de n**d 
wordt opgerekt is er hier blijkb**r nog iets *nders **n de h*nd.
In *l die voortv*rendheid om de ondernemers niets in de weg te leggen ziet de 
Gemeente het bel*ngrijkste k*pit**l over het hoofd.
En d*t is de mens, de bewoner v*n de st*d.
In mijn gev*l ben ik d*t dus zelf.

Ik k*n uit eigen erv*ring zeggen w*t het met je doet *ls je hele zomers l*ng het 



gevoel hebt d*t je binnen moet blijven omd*t het buiten in je eigen tuin niet te 
h*rden  is qu* geluid, stof en st*nk. In mijn gev*l w*ren dit in tot**l vijf zomers 
v*n bouw*ctiviteiten. 
D*t is in die periode v*n de l**tste tien j**r dus 50% v*n mijn tuin tijd die ik 
niet meer zo kon besteden, zo*ls ik d*t zou willen. Het ging om derm*te grote 
projecten, d*t een gemiddelde bouwperiode v*n febru*ri tot november liep!
Ook die zomers gingen voorbij, de gebouwen st**n er inmiddels, De *ndere 
bewoners en ik hebben het overleefd. M**r het ergste  moest nog komen. Door 
de grote hoogtes v*n de nieuwbouw weerk**tsen de str**t geluiden tot in de 
tuinen cluster. Het *l genoemde kl*nkk*steffect versterkt de str**tgeluiden 
n**r de zg stille tuinen zijde.
Alsof deze ontwerpfout *l niet erg genoeg is, is er tijdens de gunning ook niet 
op gelet, w**r de technische voorzieningen terecht komen. 
Als weldenkend mens zou je verw*chten d*t zowel de *rchitect *ls ook de 
Gemeente er op zou toezien d*t *lles w*t l*w**i m**kt bij het l*w**i, dus **n 
de str**tzijde, gepl*nd wordt. Niets is minder w**r, de *ircoʼs st**n op de 
gebouwen **n de tuinzijde en leveren d**r d*n ook hun decibellen *f.

Zonde en een eeuwig gemiste k*ns v*n de Gemeente om vi* een vergunning  
ver*nderingen *f te dwingen en  zo een gezondere situ*tie voor h**r bewoners 
te creëren.

Ik heb het hier over meerdere hotels, meerdere j*ren v*n pl*nnen en vergunnen 
en dus ook over meerdere herk*nsingen die de Gemeente heeft gekregen en 
liet liggen!

Zelfs tot op de d*g v*n v*nd**g zit ik en nog een **nt*l bewoners v*n deze 
str**t in een procedure tegen de bouw v*n weer een hotel.
Met h**r formule v*n het zg. unieke concept, d*cht de Gemeente een snelle fix 
te hebben niet *lleen voor ‘mijnʼ problemen, m**r ook elders in de st*d.
Voor de mensen, die het nog niet weten. Volgens de hotelnot* mogen er *lleen 
nog m**r hotels gebouwd worden *ls deze een zg. ‘uniek conceptʼ hebben en 
kunnen
**ntonen  d*t ze 15% meer toeristen n**r de st*d trekken. 
D*t lijkt me een moeilijke z**k. Het ontbreken v*n een nulmeting, het moeilijk 
kunnen meten en opvolgen v*n deze concepttheorie, zou reden genoeg 
moeten zijn om de regel niet te willen hebben en ondernemers niet te verleiden 
in dergelijke v*lkuilen te tr*ppen. 
D*n zijn er nog de slechte hotelcijfers in M**stricht. 
M**r boven*l het m**twerk d*t ik verw*cht v*n mijn Gemeente bij het *fgeven 
v*n elke vergunning, groot of klein!
Ond*nks bovenst**nd verh**l over de hotel historie in deze tuinencluster vindt 
de Gemeente het volkomen legitiem om nogm**ls een vergunning *f te geven 
voor dit zeer discut*bele concept.  Vele stukken o* de Ruimtelijke 
Onderbouwing werden n*derh*nd p*s **ngeleverd.  Vele fouten werden n* het 
*fgeven v*n de vergunning “gerep*reerd”!



Ipv v*n m**twerk hebben we het hier over stukgoed. 
Snel een vergunning *fgeven en p*s *ls bewoners g**n kl*gen d*n g**n en 
kunnen we nog *lles fixen.
De desbetreffende bewoners zijn VOOR het *fgeven v*n de vergunning niet 
getoetst en geinformeerd door de Gemeente. Een toetsing bij de bewoners h*d 
onherroepelijk geleid tot een neg*tief *dvies. 
Deze cluster w*s en is *l voor het *fgeven overbel*st door hotel*ctiviteiten. 
D*t is bij de Gemeente bekend. 
Kl*chten over **nwezige hotels w*ren zg nooit **ngekomen bij de Gemeente . 
Het wel of niet **nkomen en registreren v*n  kl*chten schijnt bij de Gemeente 
wel gevoelig te liggen. M**r nogm**ls een goede toetsing voor het *fgeven 
v*n een vergunning geeft helderheid en tr*nsp*r*ntie en voorkomt veel gedoe 
*chter*f.

J*ren heb ik heerlijk gewoond en w*s er de menselijke m**t. Ook het principe 
d*t het l*w**i **n de voork*nt bleef en de tuinen een heerlijke o*se v*n rust 
w*ren,
klopte **rdig.
Hel**s zijn er de l**tste tien j*ren in mijn tuinencluster enorme uitbreidingen 
v*n mn hotels geweest. Bouwvolumes zijn vergroot, m*xim*le bouwhoogtes 
zijn opgerekt. bomen zijn gerooid zonder nieuw **npl*nt verplichting 
p*rkeerpl**tsen bovengronds en ondergronds zijn gecreëerd.
D*mw*nden v*n 12 m l*ng zijn in de tuinen gedrild, kelders v*n omwonenden 
zijn gescheurd en uiteindelijk is er teveel steen en te weinig groen een enorme 
kl*nkk*st gecreëerd
D*t is w*t er gebeurd *ls de menselijke m**t wordt overschreden.
N**st het respecteren v*n het Bouwbesluit en regelgeving die tot de n**d 
wordt opgerekt is er hier blijkb**r nog iets *nders **n de h*nd.
In *l die voortv*rendheid om de ondernemers niets in de weg te leggen ziet de 
Gemeente het bel*ngrijkste k*pit**l over het hoofd.
En d*t is de mens, de bewoner v*n de st*d.
In mijn gev*l ben ik d*t dus zelf.
Ik k*n uit eigen erv*ring zeggen w*t het met je doet *ls je hele zomers l*ng het 
gevoel hebt d*t je binnen moet blijven omd*t het buiten in je eigen tuin niet te 
h*rden  qu* geluid, stof en st*nk. In mijn gev*l w*ren dit in tot**l vijf zomers 
v*n bouw*ctiviteiten. D*t is in die periode v*n de l**tste tien j**r dus 50% v*n 
mijn tuin tijd die ik niet meer zo kon besteden, zo*ls ik d*t zou willen. Het ging 
om derm*te grote projecten, d*t een gemiddelde bouwperiode v*n febru*ri tot 
november liep!
Ook die zomers gingen voorbij, de gebouwen st**n er inmiddels, De bewoners 
en ik hebben het overleefd. M**r het ergste  moest nog komen. Door de grote 
hoogtes v*n de nieuwbouw weerk**tsen de str**t geluiden tot in de tuinen 
cluster. Het *l genoemde kl*nkk*steffect versterkt de str**tgeluiden n**r de 
zg stille tuinen zijde.
Alsof deze ontwerpfout *l niet erg genoeg is, is er tijdens de gunning ook niet 



op gelet, w**r de technische voorzieningen terecht komen. Als weldenkend 
mens zou je verw*chten d*t zowel de *rchitect *ls ook de gemeente er op zou 
toezien d*t *lles w*t l*w**i m**kt bij het l*w**i, dus **n de str**tzijde, 
gepl*nd wordt. Niets is minder w**r, de *ircoʼs st**n op de gebouwen **n de 
tuinzijde en leveren d**r d*n ook hun decibellen *f.
Zonde en een eeuwig gemiste k*ns v*n de Gemeente om vi* een vergunning  
ver*nderingen *f te dwingene en  zo een gezondere situ*tie voor h**r 
bewoners te creëren.
Ik heb het hier over meerdere hotels, meerdere j*ren en dus ook over meerdere 
herk*nsingen die de Gemeente heeft gekregen l*ten liggen.
Zelfs tot op de d*g v*n v*nd**g zit ik en nog een **nt*l bewoners v*n deze 
str**t in een procedure tegen de bouw v*n weer een hotel.
Met h**r formule v*n het zg. unieke concept, d*cht de Gemeente een snelle fix 
te hebben niet *lleen voor mijn problemen, m**r ook elders in de st*d.
Voor de mensen, die het nog niet weten. Volgens de hotelnot* mogen er *lleen 
nog m**r hotels gebouwd worden *ls deze een zg. ‘uniek conceptʼhebben en 
kunnen
**ntonen  d*t ze 15% meer toeristen n**r de st*d trekken. D*t lijkt me een 
moeilijke z**k. Het ontbreken v*n een nulmeting, het moeilijk kunnen meten en 
opvolgen v*n deze concepttheorie, zou reden genoeg moeten zijn om 
ondernemers niet te verleiden in dergelijke v*lkuilen te tr*ppen. D*n zijn er nog 
de slechte hotelcijfers in M**stricht. M**r boven*l het m**twerk d*t ik 
verw*cht v*n mijn Gemeente bij het *fgeven v*n elke vergunning. Ond*nks 
bovenst**nd verh**l over de hotel historie in deze tuinencluster vindt de 
Gemeente het volkomen legitiem om nogm**ls een vergunning *f te geven 
voor dit zeer discut*bele concept.  Vele stukken o* de Ruimtelijke 
Onderbouwing werden n*derh*nd p*s **ngeleverd.  Vele fouten werden n* het 
*fgeven v*n de vergunning “gerep*reerd”!
Ipv v*n m**twerk hebben we het hier over stukgoed. Snel een vergunning 
*fgeven en *ls bewoners g**n kl*gen kunnen we nog *lles fixen.
De desbetreffende bewoners zijn voor het *fgeven v*n de vergunning niet 
getoetst en geinformeerd door de Gemeente. Een toetsing bij de bewoners h*d 
onherroepelijk geleid tot een neg*tief *dvies. Deze cluster w*s en is *l voor het 
*fgeven overbel*st door hotel*ctiviteiten. D*t is bij de Gemeente bekend. 
Kl*chten over **nwezige hotels w*ren zg nooit **ngekomen bij de Gemeente . 
Het wel of niet **nkomen en registreren v*n  kl*chten schijnt bij de Gemeente 
wel gevoelig te liggen. M**r nogm**ls een goede toetsing voor het *fgeven 
v*n een vergunning geeft helderheid en tr*nsp*r*ntie en voorkomt veel gedoe 
*chter*f.

1  Tov  geluidsoverl*st moet hier opgemerkt worden, d*t de Gemeente 
M**stricht hier regelm*tig twee dingen verw*rt. Men moet hier onderscheid 
m*ken tussen twee situ*ties: 
Enerzijds: het geluid in op str**t, dwz de voorzijde, in de regel ook de 
woonzijde v*n de str**t. 
Anderzijds: het geluid in tuinen, de bovengenoemde privésfeer, dwz de 



*chterzijde, in de regel de sl**pzijde v*n de str**t.
In de meeste woonstr*ten zijn de tuinen geclusterd en d*t heeft 
stedenbouwkundig het grote voordeel d*t het norm*le st*dsgeluid **n de 
str**tk*nt , de woonzijde blijft en het rel*tief stil is in *lle tuinen **n de 
*chterk*nt, de sl**pzijde.
Dit is een slim woonconcept, niet voor niets ontst**n in de tijd v*n de 
Romeinen.

Hel**s wordt dit concept in deze Romeinse st*d niet begrepen. 
in die zin, d*t bij het *fgeven v*n vergunningen geen rekening wordt gehouden 
met dit eeuwenoude concept v*n bronnen v*n l*w**i versus stille k*nt v*n een 
woningblok.
Zou men dit concept consequent doorgevoerd hebben, d*n w*ren onze 
tuinenclusters sl**pk*nten gebleven, zo*ls ze bedoeld zijn.

Bij k*mergewijze verhuur klopt dit verh**l in den beginne ook *l niet, omd*t 
men in principe v*n elke k*mer een woonunit m**kt, w**r *lle functie zich in 
een ruimte *fspelen, dus het stille sl*pen s*men met het l*w**ierige wonen. 
Als men d*n **n de tuinenk*nt v*n *lle voorm*lige sl**pk*mers woonunits 
m**kt, d*n creëert men v*nuit elk
sl**pk*merr**m, bedoeld *ls stil r**m een l*w**itoeter. Men h**lt hier de 
oorspronkelijke functies v*n een gebouw overhoop en d*t heeft behoorlijke 
consequenties.
Als men hier consequent op wil *nticiperen, d*n m*g de Gemeente geen 
enkele vergunning meer *fgeven voor k*mergewijze verhuur v*n k*mers 
liggend **n de tuinzijde v*n wooncomplexen. 
D*t zou een mooi uitg*ngspunt zijn en voor *rchitecten een uitd*ging om dit te 
ontwerpen. 
Een goede ʼtussenʼoplossing zou kunnen zijn geluidswerendgl*s in kozijnen, die 
vergrendeld zijn(*n*loog **n vele ‘dichteʼhotelr*men in grote steden).

2  Tov het groen moet hier opgemerkt worden, d*t de Gemeente M**stricht *l 
j*renl*ng een vreemde verhouding heeft tot het openb*re groen.
Ze willen het wel m**r het onderhoud m*g niet genoeg kosten. Terwijl de 
*lgemeen geldende regel is d*t je 20-30% v*n het **nsch*fbedr*g v*n elke 
boom j**rlijks moet reserveren voor onderhoud en nieuwe **npl*nt in de 
toekomst. Doe je d*t niet, d*n voer je niet *lleen slecht beleid m**r ondermijn 
je ook op termijn de gezondheid v*n je inwoners.
W*t is de Gemeente de gezondheid v*n de mensen w**rd? Een pertinente 
vr**g *ls voorbeeld hoe *lles s*menh*ngt. 

En nog een *ndere tip, die wellicht goud w**rd is:
Common Sense, oftewel, in dit gev*l vind ik niet d*t ik de Gemeente moet 
uitleggen w**rom er in deze cluster helem**l geen pl**ts meer is voor welk 
hotel d*n ook?



Dus los v*n *lle cijfers.
Een cluster die *l zo volzit met hotels in een wijk, die ook *l de hoogste 
hotelconcentr*tie v*n M**stricht heeft.
D*t zou genoeg moeten zijn.

W*t dit met me doet:
D*gelijks voel ik me hierdoor *ls bewoner niet meer welkom in mijn eigen st*d.
De st*d is ontwricht, het is niet meer goed toeven  hier en d*t voelt bedreigend 
en verl*mmend.

De oplossing is mijns inziens heel simpel.
S*men leven betekent ook het s*men doen!

Ik pleit d*n ook voor het invoeren v*n een leefb**rheidscriterium, d*t in de 
regelgeving opgenomen k*n worden. Gesteund door een on*fh*nkelijke 
*dviescommissie.
Dit leefb**rheidscriterium moet mijns inziens met terugwerkende kr*cht ook op 
bovengenoemde vergunning v*n toep*ssing zijn.

Hier zijn door de Gemeente teveel k*nsen gemist om VOORAF *ctief op de 
betrokken bewoners *f te st*ppen en een eerlijke toetsing door te voeren.
D*t noem ik ook de menselijke m**t.
Als je dit *ls Gemeente willens en wetens l**t liggen, d*n blijf je in procedures 
h*ngen.
Wie wil d*t eigenlijk echt?

In dit licht moet ik ook pleiten voor een onmiddellijke stopzetten v*n de 
100%regeling voor de Binnenst*d en Wijck.
Ook geen verschil meer m*ken tussen 10 en 20% zones, m**r over*l 10% 
invoeren.
Teveel is teveel en genoeg is genoeg!
De hele st*d niet steeds in delen en zones willen opdelen. 
Sorry, m**r d**r is deze st*d echt te klein voor!
Geef *lle wijken gelijke regels en k*nsen en leg de wel/niet ontwikkeling eens 
bij de bewoners zelf. 
L**t het gebeuren, m**r h*ndh**f wel *ls dingen uit de h*nd lopen.
Niet g**n kr*mpen en *llerlei h*kken in het z*nd, m**r gewoon doen.

D*t betekent concreet: niet meer *lle *ctiviteiten  n**r de binnenst*d willen 
h*len!
D*t zou enorm de druk op de binnenst*d verminderen en brengt *l v*nzelf 
meer b*l*ns.

M**k v*n Centrumm*n*gement  het TMM: Tot*l M**stricht-M*n*gement.
Alleen deze zin voor jezelf durven uitspreken is voor bep**lde mensen  *l een 
cultuuromsl*g.



En nog mooier: geef ook de Euregio een stukje v*n de koek.
D*n m**kt M**stricht niet *rmer, m**r juist rijker en d*t zou, *ls je het goed 
**np*kt, n**st *ndere voordelen, op l*ngere termijn ook monet*ir goed uit 
kunnen p*kken.

D**rn**st zullen, per direct, een **nt*l str*ten op slot moeten en zullen er 
zelfs, terugwerkend, enkele vergunningen ingetrokken moeten worden.
Huizen met k*mergewijze verhuur, die niet **n *lle voorschriften voldoen, 
dienen met zero-toler*nce *fgekeurd te worden.
Aub geen voorkeursbeh*ndelingen meer!
De eigen**r **nspreken op zijn huisvestingsplicht, zod*t geen mensen op 
str**t komen te st**n.
Het probleem m*g in ieder gev*l niet meer bij de m**tsch*ppij of de huurder 
terecht komen.
Gemeente M**stricht, st* ergens voor en g*r*ndeer d*t ook.
Een st*biele st*d is niet *lleen voor de bewoner, m**r ook voor de 
investeerder.

D**rn**st eindelijk eens werk m*ken v*n een grote studentenc*mpus.
Niet uit *rmoede teveel leegst**nde k*ntoorp*nden omtoveren tot 
minic*mpussen, omd*t dit weer nieuwe problemen creëert.

D*t bedoel ik met **n de sl*g

Ik h*d het hiervoor *l over veel op het bordje.
Voor iedere situ*tie is er een goede oplossing te bedenken en die oplossing 
hoeft de Gemeente niet zelf en ook niet *lleen te verzinnen. 
Dus *ub neem dit **nbod v*n s*men **n de sl*g **n.

H*mvr**g en re*litycheck

Voor ons voelt dit niet meer *ls een leefb*re st*d. Dus onze vr**g luidt:

Hebben wij, *ls bewoners, nog w*t in deze st*d te zoeken?

Als uw *ntwoord neen is, d*n d*nken we voor het eerlijke *ntwoord en d*n 
moet ieder voor zich zijn eigen conclusies uittrekken.
De l*wines v*n kl*chten en bezw**rschriften z*l d*n blijven toenemen.
En er zullen ook mensen zijn, die zelf g**n h*ndh*ven en eigen regie voeren.
Moeten we d*t wel willen, zou mijn vr**g zijn?



Als uw *ntwoord j* is, w*t is d*n wel onze w**rde *ls bewoner, hoe ziet u ons 
en hoe zien we d*t in uw *cties terug?
W**r kunnen we op rekenen en hoe wordt d*t ver*nkerd?
We willen d*n gr**g concrete voorstellen v*n uw k*nt hoe u dit denkt te 
verbeteren op korte termijn.
Hoe krijgen we weer een stukje v*n onze st*d terug?

N*woord
Ten slotte zou ik u nog w*t willen vr*gen:
(Cultuuromsl*g)

Denk niet teveel, m**r probeer voor*l te voelen w*t hier v*n*vond gezegd is.
Probeer het echt te sn*ppen en door het te begrijpen ook echt te om*rmen.
G* *f en toe eens uit die r**dsz**l en het st*dhuis de str**t op, niet *lleen 
voor die fotoʼs in de kr*nt, m**r *ls burger open en zichtb**r op str**t. D*n 
hoort u live w*t er leeft. Dit *dvies geldt voor iedereen v*n hoog tot l**g
Deze keer niet vi* boze brieven v*n boze kl*gers. Ontdek d*t *chter die 
kl*gers gewone mensen zitten, die een echt punt hebben.
Gewoon cont*ct v*n mens tot mens, op gelijk nive*u.
Sp**rt menig duur onderzoek uit en levert u direct tijdwinst.

Probeer het!
Pl*n die tijd op str**t in. “Hier heb ik geen tijd voor” telt niet!
Zie het *ls een bel*ngrijk congres of semin*r of gewoon *ls gezonde 
buitenlucht, en *gendeer het.
Geef het vorm zo*ls u wilt, m**r doe het!
D*n hoeven we, zo*ls nu niet een j**r te w*chten op een gesprek met de 
burgemeester.
Deze gesprekken vinden d*n ongedwongen op str**t pl**ts.

Dit moet in een st*d v*n dit form**t mogelijk zijn.

Beter wordt het niet, volgens mij.

De politiek, de politie, de universiteit, de bewoners, de studenten, de 
ondernemers, d*t zijn we *llem**l.
Als we dit begrijpen en het ook echt s*men WILLEN doen, d*n kunnen we het 
tij keren.
M**r *lleen door het ook ECHT SAMEN te doen.

Willen we dit verschil m*ken.



Wij wel, m**r de vr**g is: wilt u dit ook?
Of g**t u morgen door met weer veel v*n hetzelfde en worden de ogen 
gesloten voor de groeiende disb*l*ns en onrust in deze st*d, totd*t de bom 
ontploft.

Als u echt dit verschil wilt m*ken en ook *nders **n de sl*g wil, d*n zou ik dit 
gr**g een cultuuromsl*g willen noemen.
De omg*ngscultuur zou ver*nderen en verschuiven v*n dorps en gesloten tot 
open, eerlijk en op gelijk nive*u MET ELKAAR.

Als deze omsl*g in cultuur en werkwijze echt zou lukken d*n kunnen we direct 
result**t boeken.

Hier hebben we v*n*vond *l diverse oplossingen voor **ngedr*gen.
Als we, n* v*n*vond, besluiten met elk**r en voortdurend in gesprek te blijven,  
kunnen we *lles s*men uitwerken en meteen **n de sl*g.

Dus niet *lleen s*men in gesprek m**r ook s*men **n de sl*g!

D*t zou weer rust brengen in de st*d.
De bewoners zouden zich weer goed kunnen voelen

Niet *ls leuze of slog*n, m**r *ls re*liteit

Zie dit *ls een goed bedoelde interventie.
M**stricht is uit b*l*ns.
Er zijn vele z*ken niet op orde en niet onder controle
Er wordt niet genoeg geld vrijgem**kt voor h*ndh*ving 
(Als dingen uit de h*nd lopen en niet onder controle zijn, d*n ontst**n er 
subculturen)


