
 

 

Aan: CRO Maastricht secretaris: Mr. Peter Simons. 

 

Geachte heer Simons, 

 

Ik wil graag uw aandacht voor een dringende vraag van het burgerinitiatief OmwonendenMAA. 

Mijn naam is Lou Wanten en ik ben voorzitter van dit initiatief. 

Bij ons zijn 425 burgers aangesloten die allen in de directe omgeving, van 160 m. tot enkele kilometers, van 

MAA wonen.  

Uw organisatie is er op gericht om hinder beperkende maatregelen te onderzoeken en evt. te implementeren 

om de overlast van MAA voor omwonenden te beperken in goed overleg met MAA. 

Wij volgen al enkele jaren de CRO vergaderingen in Beek en Gouvernement via de publieke tribune. U zult 

gemerkt hebben dat dat in toenemende mate gepaard gaat met emoties.  

Die emoties hebben te maken met de toenemende verslechtering van onze leefomgeving door de activiteiten 

van MAA. Zeker de direct omwonenden, denk aan Schietecoven en Geverik, zijn de overlast beu. Normaal 

ga je in gesprek met je buurman MAA als die overlast veroorzaakt. Dat is 2 keer geprobeerd en daarna zijn 

onze voorstellen om dat overleg weer vlot te trekken negatief beantwoord door MAA. De gemeente Beek 

reageert niet op onze vraag om een werkbezoek te brengen aan Geverik. Dat niet communiceren met ons 

omwonenden zorgt voor toenemende spanningen.  

In de CRO zitten verschillende CRO leden omwonenden. We hebben vorig jaar geprobeerd om die voor 

onze zaak te winnen, door ze uit te nodigen bij onze bijeenkomsten, onze dagelijkse app berichten en 

website. De leden omwonenden zitten daar zonder last of ruggespraak en komen ook niet uit onze 

organisatie. De woonplaatsen van deze leden omwonenden zijn Maastricht, Meerssen, en Margraten. Daar is 

ook overlast maar van een hele andere orde dan direct omwonenden van MAA. We vinden dus dat we door 

die leden omwonenden niet vertegenwoordigd worden.  

Directe aanleiding voor deze mail is het vertrek van Hans Aussems. We hoorden dat in september vorig jaar 

en zijn in gesprek gegaan met Clemens Degenaar en Henk van der Wilt over onze vraag om als opvolger van 

Hans, 1 of 2 leden van onze organisatie in de CRO te krijgen om de onderwerpen bij de direct omwonenden 

onder de aandacht te brengen in CRO vergaderingen. 

Volgens het gewijzigde huishoudelijk reglement zou dat mogelijk zijn.  

Dat is niet gebeurt. Sterker nog de plaats van Hans Aussems is ingenomen door plaatsvervangend lid H. 

Albersen.  

Als burgerinitiatief OmwonendenMAA constateren wij dat we niet vertegenwoordigd zijn in de CRO. We 

vragen u daarom dringend aan deze situatie een einde te maken en voor 2 leden van onze organisatie een 

plaats in te ruimen. Geen plaatsvervangende leden maar volwaardige leden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Lou Wanten 

Vz. OmwonendenMAA. 

         

 


