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        Maastricht 30 mei  2017. 
 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van een bezoek aan de wijken in Maastricht Noord-West waarbij ook de positie 
van het Buurtcentrum de Romein aan de orde kwam willen wij U in het kader van artikel 48 
van het R.v.O. de volgende vragen stellen: 
 
In dit buurtcentrum wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd ten behoeve van de 
buurt waarvoor veel respect. Volgens onze informatie worden er ook een behoorlijk aantal 
feesten en bijeenkomsten georganiseerd in de privésfeer. Onder andere hierbij wordt veel 
overlast veroorzaakt voor de omgeving. Daarom de volgende vragen: 
 

1. Bent U op de hoogte van deze activiteiten en zijn, is er een vergunning voor? 
2. Bent u op de hoogte van een aantal klachtenmeldingen die hierover zijn ingediend? 
3. Weet U of er over deze klachten al contact is geweest met de indieners? 
4. In hoeverre zijn de privé activiteiten strijdig met het paracommerciële van dit 

buurthuis? 
5. Heeft U al maatregelen genomen betreffende deze klachten of zijn al maatregelen in 

voorbereiding om deze klachten te voorkomen? 
6. Is er in het gebouw voldoende geluidsisolatie om klachten te voorkomen? 
7. Zijn er bijzondere voorwaarden, bijvoorbeeld alle ramen en deuren gesloten houden, 

tijdens feestavonden met levende muziek? 
8. Met een muziekvergunning heeft men 12 maal per jaar toestemming voor levende 

muziek, hier moet men wel een melding van doen. Wordt hierop controle uitgevoerd? 
9. Bent U bereid met het Bestuur en/of exploitant van dit Buurtcentrum contact op te 

nemen om overlast te voorkomen? De bestaande regels na te leven en deze 
daadwerkelijk te handhaven? 

 
Geacht College ik hoop dat U de situatie ter plaatse bekend is, woningen op zeer korte afstand 
van het Buurtcentrum. Hier wonen ook inwoners van Maastricht die rechten hebben. 
Volgens onze informatie is reeds vele malen geklaagd zowel telefonisch als schriftelijk maar 
heeft dit niet tot enige verbetering geleid. 
 
Graag Uw reactie. 
 
Namens de Senioren Partij Maastricht. 
 
J.P.H. (Pie)  Frijns 


