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Bijeenkomst : Afval Rechtstraat, 18:15-19:30 uur 
Locatie  : Eetcafé Céramique 
Aanwezigen : Gemeente Maastricht – afdeling Openbare Ruimte en Handhaving: 5 pers. 
    Ondernemers en bewoners van de Rechtstraat: 10 pers. 
    Ondernemend Wyck Nol Beckers (voorzitter), Anouk Hamelers (secretariaat): 2 pers. 

 
Welkom 
Iedereen wordt welkom geheten door voorzitter Ondernemend Wyck Nol Beckers: welkom de 
3 heren stadsbeheer (Pieter van de Waa, Peter Derksen, René van Gastel) en 2 heren handhaving 
(Jacques en Juan), 10 ondernemers en bewoners van de Rechtstraat. 
Aanleiding van deze bijeenkomst: in het najaar is een brief gestuurd naar gemeente Maastricht over 
afval ophaaltijden en particuliere ophaaldiensten , en om te vernemen wat er qua regelgeving 
geregeld is in de verordening. 
Dit jaar heeft een aantal ondernemers en een bewoner meerdere malen kenbaar gemaakt dat het 
een onhoudbare situatie wordt. 
 
Aanwezigen maken hun zorgen en wensen kenbaar 
- Er is in toenemende mate last van ongedierte in de straat; ratten, muizen en duiven komen daar 
waar eten (afval!) te halen is.  
- Bedrijfsafval wordt in normale huiszakken gedaan, deze zijn niet bestand tegen o.a. lekkende olie en 
stinkende vis. De vlekken worden niet goed geschrobd of nóg erger deze zakken worden bij de buren 
gedropt i.p.v. de eigen deur. 
-Horeca ondernemers zetten hun afval om 23:00 uur al buiten, terwijl ze ook ’s ochtends om 10:00 
uur al in de zaak aanwezig zijn. Alles wordt rond verspreidt omdat iedereen er doorheen loopt en rijd 
met kinderwagens. Mogelijkheid om het dan ’s ochtends pas buiten te zetten? En/of in dozen? 
-Firma Weerts heeft aangeboden: een groen container neer te zetten waar de roze zakken in 
gedeponeerd kunnen worden. Ook zegt Fa. Weerts dat anderen ook ander afval bij bedrijfsafval 
neerzetten; zij gaan dit niet meer meenemen! 
- M.b.t. huisafval: Altijd werd om 07:00 uur opgehaald, vanaf november 2014 pas ’s middags.  
- Meerdere bedrijven hebben geen opslag in de zaak 
-De gasten van de Horeca welke in de avonduren geopend zijn en bezoekers aan Wyck kijken dan 
naar particulier huisvuil welke op dinsdag al om 17:00 uur op straat wordt gezet i.p.v. later.  
 
Ophaaldiensten 
- Particuliere ophaaldiensten hebben ook de opdracht: eerst in de binnenstad ophalen omdat dit om 
11:00uur op slot gaat. Kan Wyck niet ook als centrum worden beschouwd? 
- Fa. Weerts: waarom niet op dinsdag en vrijdag. Want op maandag zijn meerdere winkels dicht en 
afval kan niet al vanaf zondag op straat worden gezet.  
- Sita: haalt oud papier op donderdag op, maar dit staat ook te lang op straat, wordt tussen 10:00 en 
15:00 uur opgehaald. Sita is sinds kort inzamelaar voor huishoudelijk afval, papier. Is dit te 
combineren met bedrijfsafval? 
- Gansewinkel: eveneens een andere inzamelaar op andere dagen. 
- Iedereen heeft andere particuliere diensten: die op verschillende dagen komen ophalen. Hier moet 
een betere oplossing voor komen. 
   
Gemeente Maastricht 
- Wekelijks worden de rood-wit zakken opgehaald. Tegenwoordig weer eerder dan in november 
2014. Dit heeft o.a. ermee te maken dat de chauffeurs aan de route gewend zijn geraakt, waardoor 
ze sneller kunnen werken. Ook is de ene week een extra vrachtwagen beschikbaar. Dit kan echter 
niet elke week omdat deze extra wagen andere wijken moet rijden. 
- Mogelijkheid om ondergronds in te zamelen? Wyck heeft hier niet de ruimte voor, wat te maken 
heeft met rioleringen en andere voorzieningen.  
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- De gemeente heeft de opdracht om efficiënter te werken met minder mensen. Ze zijn steeds meer 
routes aan het optimaliseren. De Maastrichtenaar is goed gaan scheiden, waardoor het restafval is 
afgenomen.  
 - Wyck is toch ook centrum, probleem ad overkant is dat deze om 11:00 uur op slot gaat en dat later 
de leveranciers in de weg staan. Overal zijn winkelcentra, er dient eveneens rekening te worden 
houden met scholieren, leveranciers, busverkeer, etc.  
- Herinrichting van Wyck: wat als dan ook om 11:00uur op slot gaat? Dan moet het toch ook 
aangepast worden. Dan zou je het ook nu kunnen regelen? Nu is dit het vastgesteld beleid dat de 
gemeente niet op alle plekken tegelijk kan komen.  
- De gemeente heeft geen invloed  op de particuliere ophaaldiensten. Deze zijn ook aan venstertijden 
gebonden zullen dus eerst in het centrum ophalen. 
- Suggestie: als gezamenlijke ondernemers één partij gebruiken; verschillende offerten aanvragen. In 
de aanvraag opdracht geven om voor 11:00 uur op te halen; kijken om de ophaaldagen te 
verminderen/samen te voegen, via deur-aan-deur een enquête in de bus gooien (centrum Wyck) 
 Indien de ondernemers dit samen oppakken, dán kun je collectief onderhandelen. Voorheen is dit 
ook al voorgesteld door O.I.W. (nu Ondernemend Wyck) maar er was veel te weinig respons van 
ondernemers. Goed de wensen van de ondernemers in zicht brengen. ACTIE Ondernemend Wyck 
-Stadsbeheer kan ook gevraagd worden een offerte uit te brengen.  
- Particulier afval: In uitvoeringsbesluit moet het huisafval op zijn laatst om 06:00 uur ’s ochtends op 
straat staan. In de praktijk staat het om 19:00 uur de avond ervoor op straat en nóg veel vroeger. Er 
wordt gekeken naar de mogelijkheid om het rooster aan te passen; ook om de horeca tegemoet te 
komen.          ACTIE GEMEENTE 
- Gemeente stuurt regels van bedrijfsafval en verordening naar secretariaat  ACTIE PIETER 
- M.b.t. huisafval: dient er dus goede communicatie te zijn vanuit de gemeente. Ook handhaving kan 
hierin samenwerken. Na de communicatie een bepaalde ruimte geven om eraan te wennen. Dan niet 
meteen bonnen uit te delen. Brief volgt via gemeente aan de bewoners  ACTIE GEMEENTE 
- Is er bij de chauffeur nog winst in tijd te halen? Ze zitten met de rijtijden, auto zit vol, dan is de 
verplichting van pauze, ledigen van de auto, etc. checken door gemeente  ACTIE GEMEENTE 
 
Ieders verantwoordelijkheid 
- Het is ieders sociale verantwoordelijkheid om zijn/haar eigen afval voor zijn/haar eigen stoep te 
zetten en bij vlekken dit zelf goed schoon te schrobben.  
- Ook is het ieders verantwoordelijkheid om het afval op de juiste manier in de juiste zakken aan te 
bieden. 
- Handhaving kan een grotere rol gaan spelen, indien het afval te vroeg wordt aangeboden. Er zijn 
ook veel studenten in de Rechtstraat, ook door heel Maastricht. O.a. Pandeigenaren dienen het 
rooster goed te communiceren.  
1 Voorlichting 
2. Handhaving         ACTIE GEMEENTE/JACQUES 
- Binnen stadsbeheer wordt gekeken of er ruimte is binnen de bestaande route. 
 
Iets anders: Duiven: problemen gehad in 2012/2013: laten onderzoeken ACTIE PIETER  
Valt onder beschermd soort.  
 
Voortgangsgesprek: over 2 maanden om een bijeenkomst te plannen. 
  
 
   


