
 

Open brief aan College van B&W Maastricht. 

Onderwerp: leefbaarheid De Heeg. 

 

Maastricht 27 februari 2018. 

 

Geacht college, 

 

Al jaren wordt er heel veel gesproken over de leefbaarheid en de situatie rondom het 

winkelcentrum De Boeckel in de wijk De Heeg. Sinds maart 2017 heeft zich een groep 

bewoners samengepakt om aandacht te vragen voor hun wijk waar, zoals zij aangeven, 

mensen liever vandaan dan ernaar toe willen verhuizen. Uit een buurtenquête zijn veel zaken 

naar voren gekomen die om een verbetering vragen.  

 

Een greep uit de vele zaken van bewoners uit de buurtenquête:  

 

 Concrete duidelijkheid start opwaardering en aanpak winkelcentrum.  

 Gerichte actie op de openbare ruimte in de wijk, verlichting, onderhoud groen, 

onderhoud speelvoorzieningen en zwerfvuil.  

 Gemeenschapshuis De Boeckel is veel te duur voor verenigingen, het organiseren van 

activiteiten zijn onbetaalbaar geworden met eigen middelen. 

 Duidelijkheid over de sporthal De Heeg. 

 Overlast hangjongeren. 

 Meer toezicht en handhaving in de wijk. 

 

Het college heeft op 7 november 2017 een bezoek gebracht aan de wijk en hierbij een 

luisterend oor gehad voor de problemen in de wijk. Burgemeester Penn zei nog zo mooi bij de 

afsluiting “De Heeg zit in de lift”, daar is het echter bij gebleven. Hierna is niet meer met de 

buurt gecommuniceerd!  

Inwoners en verenigingen uit de wijk De Heeg willen dan ook eindelijk duidelijkheid. Zij 

vragen concreet wat het college gaat doen om alle problemen in De Heeg aan te pakken. 

Binnen welke termijn worden welke keuzes gemaakt en wanneer wordt dit naar alle bewoners 

en verenigingen in de wijk gecommuniceerd. Iedereen blijft nu wachten totdat er iets met het 

winkelcentrum gebeurd, maar De Heeg is meer dan alleen het winkelcentrum. 

 

In het belang van de leefbaarheid in De Heeg vragen wij het college om in actie te komen 

voor de bewoners van de hele buurt, de tijd van praten is geweest nu wordt er daadkracht 

gevraagd. Wij verzoeken het college om spoedig met informatie te komen op welke manier en 

wanneer De Heeg daadwerkelijk in de lift gaat. 
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