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met rapportcijfer 7,3: ‘Dit is echt een 
juichverhaal’ 
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Maastrichtenaren	voelen	zich	steeds	veiliger	in	hun	eigen	buurt.	Het	gemiddelde	rapportcijfer	neemt	
sinds	2015	gestaag	toe:	in	2021	beoordeelden	inwoners	hun	eigen	wijk	met	een	7,3,	waar	dat	in	2012	
nog	een	6,5	was.	Hiermee	nadert	Maastricht	het	landelijk	gemiddelde	van	7,5.		
Annelies	Hendrikx 
 

Dat blijkt uit de Veiligheidsanalyse, die burgemeester Annemarie Penn-te Strake dinsdagavond 
presenteerde tijdens de domeinvergadering algemene zaken. Deze analyse vormt de opmaat voor 
het nieuwe Meerjarenprogramma Veiligheid 2023-2026, dat eind van het jaar moet worden 
vastgesteld door de gemeenteraad. 

Meters 
„Het gaat heel goed met onze stad, dit is een juichverhaal”, zegt ze in een toelichting. „We hebben 
echt meters gemaakt, ik ben trots op ons.” Er zijn plekken in bijvoorbeeld Caberg en Pottenberg 
waar het veiligheidsgevoel minder groot is, „maar het grote beeld is dat het echt heel goed gaat, 
alleen niet op àlle plekken. Honderd procent veiligheid is ook een illusie.” Het percentage 
Maastrichtenaren dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt bedroeg in 2021 18,7. In 2012 
lag dat nog op 30,9.  



Leefbare Wijken 
Volgens Penn is dat voor een belangrijk deel te danken aan de Taskforce Veiligheidsbeleving in 
samenwerking met de Leefbare Wijken Aanpak. De stad is opgesplitst in vier delen en elk deel 
heeft een eigen ‘gebiedsteam’, bestaande uit mensen van de politie, corporaties, Trajekt en 
gemeente. Zij onderhouden contact met bestaande netwerken in de wijken. Zo kunnen ‘hotspots’ 
voortvarend worden aangepakt, zoals een kraakpand in Wittevrouwenveld, de overlast op Plein 
1992 en op het Tapijnterrein. 

Succes 
„Het Stadspark is wel het meest recente voorbeeld van het succes van onze Maastrichtse 
aanpak”, zegt Penn. “Vorige zomer liep het aantal klachten en meldingen de spuigaten uit; 
afgelopen zomer hadden we er exact twee.” Ook signaleert ze dat bewoners het als prettig 
ervaren dat ze gehoord worden: “Alleen dat al draagt bij aan het verbeteren van de 
veiligheidsbeleving.” De achterliggende boodschap: hierin blijven investeren. “Niet loslaten, maar 
de ingeslagen weg voortzetten. Volhouden. Want we zijn er natuurlijk nog niet. Maar die 
gebiedsgerichte aanpak werkt.” 
Drugsoverlast neemt af, al zijn er nog plekken waar mensen die wel ervaren, maar waar 
Maastrichtenaren het meeste last van hebben, is verkeersonveiligheid. „Wat ze als eerste 
aangepakt willen zien, zijn te hard rijden en parkeerproblemen. Wat daarbij meespeelt, is dat 
Maastricht een compacte stad is, waar de openbare ruimte intensief wordt gebruikt. We kunnen 
niet alles oplossen; die capaciteit hebben we simpelweg niet.” 

Daling 
Landelijk zijn er overigens ook positieve ontwikkelingen die een rol spelen, weet Penn. Zo neemt 
het aantal woninginbraken en autokraken over de hele linie af. Voor een deel is die daling toe te 
schrijven aan corona. Aan de andere kant constateert ook de burgemeester een „groeiend gevoel 
van onbehagen, bij iedereen”. Maastricht telt een „enorme toename” van het aantal 
demonstraties: in 2017 waren er dat 34; in 2019 40 en in 2021 81. „Een opkomend fenomeen in 
dit verband zijn zogenaamde beroepsdemonstranten: die sluiten zich ongeacht het thema aan bij 
demonstraties in het land.” 


