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1. Inleiding  
 

Het vorige Buurtplatform Céramique heeft zichzelf in 2013 opgeheven. Op initiatief 
van een drietal wijkbewoners is een nieuw buurtplatform tot stand gekomen. De 
huidige Stichting Buurtplatform Céramique is opgericht op 27 februari 2015. 

Op 24 januari 2016 is het Beleidsplan Buurtplatform Céramique 2016 - 2020 
gepubliceerd. Bij het schrijven van dit beleidsplan zijn we uitgegaan van eigen 
ervaringen en waarnemingen. Wijkbewoners hebben geen inbreng gehad bij het tot 
stand komen van dit beleidsplan.  
Het huidige buurtplatform heeft de intentie uitgesproken te willen transformeren naar 
een buurtnetwerk, waarbij zoveel mogelijk buurtbewoners betrokken worden. 
 
Hiervoor heeft het buurtplatform eind 2016 een Plan van aanpak opgesteld. Een van 
de onderdelen van dit plan is de wijkbewoners door middel van een enquête te vragen 
naar hun mening over het wonen in de wijk. In mei 2017 heeft het buurtplatform 
wijkbewoners opgeroepen deze enquête in te vullen. Er zijn 1500 flyers verspreid, er is 
een bericht gestuurd naar de ons bekende e-mailadressen en er is een bericht 
gepubliceerd in het wijkblad Groet Wiek. De enquête is ingevuld door 141 personen. 
Daarmee zijn de gegevens niet representatief maar wel een indicatie voor wat leeft in 
de wijk.  
 
Hieronder worden per onderdeel de resultaten van de enquête gepresenteerd. De 
antwoorden op de open vragen zijn per onderwerp bij elkaar gezet. De cijfers 1 t/m 5 
in de staafdiagrammen staan voor Zeer slecht t/m Zeer goed. 
 

2. Algemeen  

 
Het grootste deel van de respondenten is tussen de 61 en 80 jaar, met een opleiding 
op HBO of universitair niveau. Twee derde woont samen zonder kinderen, ruim een 
kwart is alleenstaand. 
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3. Voorzieningen in de wijk 

 
De voorzieningen in de wijk vindt men over het algemeen goed tot zeer goed, hoewel 
dit wat minder geldt voor de horeca. 
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Welke voorzieningen mist u in de wijk 
 
Deze vraag werd ingevuld door 80 personen. 

Openbare ruimte Uitbreiding en beter onderhoud van het groen worden 10x genoemd. Bijv. 
meer groen op Plein 1992 en tussen de appartementencomplexen, bomen 
Akerstraat en Stellalunet, kleurrijke bloemenperken, beter onderhoud 
struiken Groot Circus.  
Drie personen noemen meer bankjes langs de Maas en op andere plekken 
in de wijk. 
Meer verlichting wordt gevraagd door 2 personen, bijv. aan het eind van de 
onderdoorgang Toren 4 en Toren 8 Stoa en park. Een apart verzoek is 
Kerstverlichting in de maand december op de Avenue Céramique. 
Drie personen vragen betere parkeervoorzieningen: goedkoper, 
mogelijkheid tot dagparkeren, parkeerplaatsen voor bewoners. Een 
bewoner pleit juist voor het verwijderen van vele nauwelijks benutte 
parkeerplaatsen. Een deelnemer vraagt om verkeersdrempels bij 30 km 
straten en het in het wegdek branden van de maximumsnelheid.  
Vijf bewoners vragen betere voorzieningen voor de afvalverwerking: 
glasbak meer in de buurt, milieuperron en meer vuilnisbakken op Plein 
1992, grotere afvalbakken. Dit o.a. omdat het huidige milieuperron te ver 
weg is om lopend of met de rolstoel te bereiken. 
Een bewoner vraagt meer op- en afritjes voor rolstoelen en rollators. 
Als laatste noemen vier deelnemers speelgelegenheid voor kinderen en 
voorzieningen en activiteiten voor de jeugd. 
 

Ontmoetingsruimte Een ontmoetingsruimte voor wijkbewoners wordt 12x genoemd. Een 
laagdrempelige inloopgelegenheid waar je terecht kunt voor verschillende 
activiteiten: een praatje, infopunt, stiltecentrum, een kaartje leggen, 
dammen, schaken, creatief bezig zijn, yoga, vergaderen, feesten. Ook 
opvang/inloopgelegenheid voor eenzamen wordt genoemd. Als mogelijke 
locatie wordt de ruimte van de oude Aldi genoemd. 
 

Winkelaanbod Het winkelaanbod wordt als te eenzijdig ervaren. Er worden vele suggesties 
gedaan voor (kleinere) winkels die men graag zou zien: drogist (2x), andere 
supermarkt dan AH, markt (2x), warme bakker, groenteboer (2x), slager 
(3x), delicatessenwinkel, visboer (3x), kapsalon, krantenkiosk, drankhandel, 
bloemenzaak (3x), eetwinkel waar iedere dag vers gemaakte lekkere hapjes 
kunnen worden gekocht/besteld en verse vleeswaren resp. soorten 
kaas/tapas.  
Met name op de Avenue Céramique vindt men het aanbod te eenzijdig. 
Men zou daar graag meer activiteiten zien. Er is weinig activiteit buiten 
Plein 1992. 

 

Cultureel aanbod Twee wensen/opmerkingen over Centre Céramique: 
Een meer permanent karakter van de niet aan de uitleen gebonden 
faciliteiten van de - overigens voortreffelijke - bibliotheek. 
Centre Céramique raakt overvol met te veel functies o.a. overname functies 
Kumulus en Natuurhistorisch museum. 
Verder worden nog een cinema en culturele instellingen genoemd. 
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Horeca Zestien deelnemers willen graag meer horecagelegenheden. Genoemd 
worden (hippe) restaurants, (hippe) cafés, grand café, bruin café, 
seniorenkroeg, lunchroom, koffie to go, een rooftopbar, buurtcafés met 
een tafel met kranten en tijdschriften waar je kunt kletsen/praten en een 
drankje kunt nuttigen, ook in de avond open, terrasjes. 
Vooral de Avenue Céramique zou levendiger kunnen worden met 
horecagelegenheden en terrasjes.  
 

Geen Negentien deelnemers geven aan dat ze geen voorzieningen missen. Twee 
deelnemers tekenen daarbij aan dat de stad en Wyck dichtbij zijn.  
Een deelnemer heeft zijn antwoord gebaseerd op de woonwijk Céramique 
en de winkelstraten van Wyck. 
Voor een andere deelnemer was niet duidelijk of de enquête ging over 
enkel Céramique of ook Wyck. Dit is met name belangrijk voor vragen over 
horeca e.d. 
 

 

4. Woonsituatie in de wijk 
 
Het grootste deel van de respondenten vindt de kwaliteit van hun woning goed tot zeer goed.  

Over de groenvoorziening, het verkeersgeluid en met name de luchtkwaliteit is men minder 

tevreden. 
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5. Veiligheid in de wijk 

 
Ongeveer de helft van de respondenten vindt de situatie in de wijk wat betreft 
verkeer, criminaliteit en drugshandel noch goed noch slecht. Een kleiner deel vindt de 
situatie goed tot zeer goed, of juist slecht tot zeer slecht. 
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Welke overlast ervaart u in uw omgeving? 

Deze vraag werd ingevuld door 111 personen. 

Verkeer Overlast door verkeer wordt 72x genoemd. Een grote ergernis zijn fietsers, 
bromfietsers en scooterrijders die rijden waar ze dat niet mogen, bijv. op 
trottoirs en/of in de verkeerde rijrichting. Dit gebeurt o.a. op Plein 1992, 
Avenue Céramique, Sphinxlunet en langs de Maas. Hierdoor ontstaan 
gevaarlijke situaties. 
Ook veel genoemd wordt te hard rijden van auto’s op de Avenue Céramique 
en in 30 km zones zoals Sphinxlunet en Bellefroidlunet. 
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Ook brommers en scooters rijden te hard. 
Bewoners klagen ook over te veel en te zwaar verkeer op de Avenue 
Céramique en de Sphinxlunet. 
Een bewoner geeft aan dat er door te hoge begroeiing van de middenberm 
op de Avenue Céramique slecht zicht is bij het oversteken met de auto.  
Ook het kruispunt bij de overweg wordt genoemd als een drukke en 
onoverzichtelijke plek. De overgang is vaak dicht. 
Een aantal bewoners noemen (verkeerd) geparkeerde auto’s, en parkeren 
van bussen en campers op de Avenue Céramique. Ook nachtelijke hardrijders 
en parkeerders leiden tot overlast. 
Bij de verschillende verkeersovertredingen wordt niet of nauwelijks 
gehandhaafd.  
 

Geluidsoverlast Geluidsoverlast wordt 56x genoemd. Een belangrijke bron van lawaai is het 
verkeer. Genoemd worden scooters en brommers, motoren zonder 
knaldemper, te hard rijdende auto’s, hard optrekken, piepende remmen, 
getoeter, ambulance, brandweer en politie. Ook onnodige en te hoge 
drempels, het spoor, en stilstaande auto’s worden genoemd. 
Een paar bewoners klagen over lawaai vóór 7.30 uur van plantsoenendienst, 
veegwagens, en van laden en lossen. 
Geluidsoverlast van studenten wordt ook redelijk vaak genoemd, zoals lawaai 
van nachtelijke feesten, lawaai van terrassen en tuinen van 
studentenwoningen, studenten die 's avonds en ’s nachts van en naar de stad 
gaan. Ook op andere plekken is er geluidsoverlast van het nachtelijke 
uitgaansleven, zoals op de Ruiterij, de Heugemerweg en de Stellalunet.  
Ook hangjongeren zorgen voor geluidsoverlast, bijv. aan de Heugemerweg en 
op Plein 1992. Ook wordt geklaagd over jeugd die tot zeer laat speelt op Plein 
1992.  
Als laatste worden nog genoemd vliegtuiglawaai, muziekfestivals, bijv. in het 
Stadspark en overlast van de open binnentuin. 
 

Afval, zwerfvuil en 
hondenpoep 

Afval en zwerfvuil worden 30x genoemd. Vooral hondenpoep op grasvelden 
en trottoirs leidt tot ergernis. Ook worden genoemd het verkeerd aanbieden 
van afval, zoals mensen die hun eigen afval in de openbare bakken langs de 
Maas of in vuilnisbakken in de tuin deponeren, of in perkjes.  
Punten van ergernis zijn ook het gebrek aan handhaving en het gebrek aan 
onderhoud van de openbare ruimte. 
Twee bewoners noemen mensen die hun hond niet aangelijnd hebben. 

 

Hangjongeren Overlast door hangjongeren wordt 19x genoemd. Dit geldt vooral voor Plein 
1992, maar ook voor andere plekken: de binnentuin, onder overkappingen, 
grote open entrees van appartementencomplexen, bij Il Fiore aan de 
achterkant bij het braakliggende bouwterrein. Vormen van overlast die 
worden ervaren zijn lawaai, bijv. van muziek, rotzooi, voetballen tot 's avonds 
laat, agressiviteit. 
Overlast door zwervers wordt 2x genoemd. 
 

Drugs Overlast door drugs wordt 13x genoemd. De overlast bestaat uit blowende 
brutale jeugd, dealers en drugsrunners. Dealen gebeurt op de plaatsen die 
ook worden genoemd voor hangjongeren en langs de Maas. De drugsrunners 
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trekken met name in de avonduren vanuit de omgeving van het station de 
wijken in. In de avond is er veel autolawaai van drugsrunners. 
Er is weinig tot geen politie zichtbaar. 
Een bewoner geeft aan dat na jarenlange overlast van drugrunners dit nu tot 
een minimum is beperkt. 
 

Criminaliteit Criminaliteit wordt 11x genoemd. Het gaat dan om vernielingen, zoals het 
inslaan van autoruiten, diefstal en insluipingen.  
 

Luchtkwaliteit De slechte luchtkwaliteit wordt 9x genoemd. Er wordt geklaagd over stof, 
fijnstof en stank. Als oorzaak wordt genoemd het verkeer, bijv. de 
vervuilende schoolbussen van Stiphout op de Avenue Céramique. 

 

Diversen Scheefliggende klinkers voor de apotheek aan de Avenue Céramique en te 
veel wind op Plein 1992. 
 

Geen Acht bewoners geven aan geen overlast te ondervinden. 
 

 

6. Het sociale klimaat in de wijk 

 
Ruim 70% van de respondenten komt gemakkelijk in contact met wijkgenoten. Dit 

contact verloopt bijna altijd prettig. Maar minder dan de helft van de respondenten 

heeft veel contact met wijkgenoten.  
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Welke mogelijkheden ziet u om het contact met wijkgenoten te verbeteren? 

Deze vraag werd ingevuld door 82 personen. 

Gezamenlijke 
activiteiten 

Het organiseren van en deelnemen aan gezamenlijke activiteiten wordt 48x 
genoemd. Dit kan per wooncomplex en voor de hele wijk. Deelname aan de 
activiteiten georganiseerd door Buurtplatform Céramique wordt hierbij 
expliciet genoemd. Ook deelname aan de VvE wordt genoemd. 
Er zijn vele suggesties voor activiteiten: buurtfeest, buurtborrel of 
buurtlunch op vaste tijd en plek, buurtdag, tuinfeest, straatbarbecue, 
bijeenkomsten, excursies, lezingen, bezoek aan culturele instellingen in de 
wijk, rondleidingen in de buurt, openluchtfilm, samen sporten, 
wandelingen, jeu de boules, bridgeclub, schilderclub, samen koken en eten, 
cursussen. Andere zaken die worden genoemd zijn volkstuintjes, een 
gezamenlijke moestuin, samen opruimen. 
Een bewoner pleit ervoor te kijken waar de hulpvraag ligt, met name bij 
zieke of oudere mensen.  
Er wordt gevraagd bij het organiseren van activiteiten rekening te houden 
met leeftijd. Bijv. voor ouderen vanuit een centrale, gemakkelijk 
toegankelijke locatie, en voor werkenden ook buiten werktijd.  
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Ontmoetingsruimte  Een ruimte waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten wordt 17x 
genoemd. Zoals een gemeenschapsruimte waar activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. Of een inloop waarbij horeca, gemeente, cultuur etc. bij 
elkaar zitten. Ook worden genoemd een buurtcafé of sociaal café, een 
eenvoudig restaurant, horecagelegenheden waar men dagelijks tegen een 
redelijke prijs kan komen eten en een zwemgelegenheid. 
 

Geen behoefte Vijftien bewoners geven aan geen behoefte te hebben aan verbetering van 
hun sociale contacten. Hiervoor zijn verschillende redenen: 

- Genoeg sociale contacten 
- Er wordt al veel georganiseerd 
- Geen tijd 
- Weinig in Maastricht 

 

Geen idee  Vijf bewoners geven aan niet te weten hoe de sociale contacten verbeterd 
kunnen worden. 
 

Anders Een paar bewoners vragen om flyers in de brievenbussen voor activiteiten 
die op stapel staan en affiches in de winkels en bij de instanties in de wijk. 
Een bewoner vraagt de grote woningeigenaren zoals Vesteda er meer bij te 
betrekken. 
 

 

7. De bestuurlijke omgeving 

 

Meer dan de helft van de respondenten vindt de inzet van gemeente en politiek noch 

goed noch slecht. Over de inzet van de politiek is 30% slecht tot zeer slecht te spreken. 
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Welke mogelijkheden ziet u voor verbetering van de bestuurlijke omgeving? 

Deze vraag werd ingevuld door 65 personen. 

Meer overleg  Regelmatig overleg van vertegenwoordigers van de wijk, bijv. het 
buurtplatform, met een vertegenwoordiger van de gemeente wordt 16x 
genoemd. Ook bijeenkomsten met wethouders en raadsleden (bijv. 
vragenuurtje, praatcafé) worden genoemd. Een andere mogelijkheid die 
wordt genoemd is vertegenwoordiging van de wijk in de gemeenteraad, en 
inspraak bij wijk gerelateerde beslissingen van gemeenteraad. 
Vanuit het overleg van het buurtplatform met VvE’s en HBV’s kunnen 
initiatieven komen omdat daar belangen en behoeften worden besproken 
die gelden voor de hele wijk. 
Een bewoner gelooft niet in de toegevoegde waarde van 'inspraakorganen' 
als buurtplatform en/of buurtnetwerk. 
 

Betrokkenheid 
gemeente en 
politiek  

Negen bewoners zeggen dat ze weinig of niets merken van de gemeente of 
de politiek. Het enige dat ze zien is de stemtent van D’66 op zaterdag, 
verder weinig tot geen betrokkenheid. De gemeente heeft als strategie 
burgerparticipatie, als deze ontbreekt neemt de gemeente geen 
verantwoordelijkheid.  
Een bewoner vindt de bestuurlijke omgeving prima. 
 

Wijkbezoek Regelmatig wijkbezoek door politiek en gemeenteambtenaren wordt 6x 
genoemd. 
 

Leefbaarheid 
 
 

Klachten over de leefbaarheid worden 14x genoemd. Het gaat dan om: 
- slecht onderhoud groenvoorzieningen 
- achteruitgang van het niveau van de wijk 
- te weinig toezicht en handhaving, bijv. op en rond Plein 1992 
- te weinig aanwezigheid en actie van wijkagent(en) 
- te weinig overleg met wijkagent 
- uitblijven handhaving en aanpassing wegen m.b.t. verkeersoverlast 
- het grote aantal verbouwingen naar kleine appartementen  
- te weinig gezinswoningen waardoor de middengroep in deze wijk 

ontbreekt  
- te dichte bebouwing 
- te grote winkelpanden  
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- geen sfeer in de wijk  
 

Anders Elf bewoners geven andere suggesties zoals: 
- een goed buurtplatform 
- meer mogelijkheden buurtplatform 
- een wijkcentrum 
- buurtblaadje 
- meer activiteiten organiseren 
- meer deelneming activiteiten 
- voer enquêtes uit en geef verslag  
- inloopgelegenheid i.p.v. beddenwinkels 
- meer overlaten aan bewoners, minder uitgaan van het idee dat de 

gemeente altijd alles moet oplossen 
- meer betrokkenheid van de bewoners voor Maastricht in zijn 

geheel, verder kijken dan de eigen vierkante meter 
 

Geen idee/geen 
mening 

Vijftien bewoners geven aan geen antwoord te kunnen geven op deze vraag 
omdat ze te weinig weten wat gemeente en politiek doen.  
Vanuit de gemeente kan meer informatie komen via voorlichtingsavonden, 
periodieke communicatie, toegankelijke gemeenteraadsverslagen in huis 
aan huisblad, mailing, lezingen enz. 
 

 

8. Betrokkenheid bij de wijk  

Bijna 60% van de respondenten voelt zich goed tot zeer goed betrokken bij de wijk.  

Ruim 90% was al op de hoogte van het bestaan van het buurtplatform. Bijna 60% van 

de respondenten zou een kleine financiële bijdrage willen betalen aan het 

buurtplatform. Slechts 12,5% wil zelf een actieve rol vervullen binnen de wijk.  

 

Ruim de helft vindt de activiteiten die het buurtplatform organiseert goed tot zeer 

goed, alleen de Kerstsamenzang viel minder in de smaak. 

Er waren 25 reacties op de vraag of mensen hun e-mailadres wilden invullen als ze een 

actieve rol willen vervullen in de wijk. Tien mensen hebben hun e-mailadres ingevuld, 

van wie er 4 al actief betrokken zijn bij de activiteiten van het buurtplatform. 

Drie mensen gaven aan al actief te zijn, 8 mensen gaven aan dit misschien in de 

toekomst te willen worden. 

Op de vraag of men onze nieuwsberichten wil ontvangen kwamen 70 reacties. Dit 

leverde ongeveer 45 nieuwe e-mailadressen op.  
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Wat vindt u van het soort activiteiten dat het buurtplatform organiseert? 
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Welke activiteiten mist u? 

Deze vraag werd ingevuld door 53 personen. 

Feesten, borrels 
e.d. 

Feesten, borrels e.d. worden 12x genoemd, bijv. 
- Een jaarlijks terugkerend evenement voor de buurt op Plein 1992 of 

langs de Maas, met medewerking van de VvE’s  
- (Informele) buurtbrunch, buurtborrel 
- Gezellige avonden 
- Gezellige bijeenkomst met voorstelrondje bestuur 
- Inloopcafé 

 

Hobby’s, sport Activiteiten op het gebied van hobby of sport worden 9x genoemd, bijv. 
- Koken 
- Schilderen 
- Fotograferen 
- Bridgen 
- Sportactiviteiten (voor jongeren en expats) 
- Kunst en cultuur 
- Repairachtige activiteit 
- Gezamenlijk koffiedrinken met een activiteit 

 

Welzijn Op het gebied van welzijn worden een aantal activiteiten genoemd: 
- Alleenstaanden bezoeken 
- Zieken bezoeken 
- Inventarisatie leeftijden en omstandigheden bewoners van de wijk 
- Een activiteit in het teken van een lokaal goed doel 

 

Samenwerking en 
communicatie 

Vijf bewoners pleiten voor meer samenwerking en betere communicatie 
zoals 

- Overleg over contact met gemeente en politie 
- Open spreekuur 
- Samenwerking met andere organisaties om mensen gemakkelijker 

te bereiken  
- Onderlinge samenwerking tussen VvE's en beheerders 

 

Niet van toepassing Elf bewoners geven aan dat ze geen mening hebben over de genoemde 
activiteiten omdat ze er niet aan hebben deelgenomen. 
 

Geen Elf bewoners geven aan geen activiteiten te missen. Dit ofwel omdat ze er 
geen behoefte aan hebben ofwel omdat ze geen tijd hebben er aan deel te 
nemen. 
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9. Hoe nu verder 

Deze enquête is een eerste stap om te komen tot een Buurtplan voor de wijk Céramique.  

Het buurtplatform organiseert vóór eind 2017 een bijeenkomst met wijkbewoners waarin de 

resultaten van de enquête worden gepresenteerd. Herkennen de wijkbewoners zich hierin? 

Welke prioriteiten stellen ze? We hopen tijdens deze bijeenkomst ook in contact te komen 

met wijkbewoners die (met ondersteuning van het buurtplatform) actief willen meewerken 

aan het realiseren van de in de enquête genoemde verbeterpunten.  

 

Ook de informatie uit het overleg van het buurtplatform met VvE’s en HBV’s, en van de 

werkgroepen “Veiligheid en aanverwante zaken” en “Kunst in de wijk”, vormt waardevolle 

input voor het Buurtplan.  

 

Op basis van de verzamelde informatie kan er in 2018 een (zoveel mogelijk) door de buurt 

gedragen Buurtplan worden opgesteld. Dit bevat o.a. de actiepunten op korte en langere 

termijn, en een prioriteitsvolgorde. 

 

Het buurtplatform zal dit verslag ook aanbieden aan de gemeente zodat deze zich op de 

hoogte kan stellen van de mening van (een deel van) de bewoners van Céramique over het 

wonen in hun wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


