
 
 

 

 

 

 

 
Aan 

De burgemeester van Maastricht 

Mevrouw A. Penn - te Strake 

  

Onderwerp: afspraak en convenant     Maastricht 29 april 2021 

 

Geachte burgemeester, 

 

 

Op 19 augustus 2020 hebben wij uw veiligheidsadviseur mevrouw Ingrid van der Hijden uitgenodigd voor 

een kennismakingsgesprek met ons. Tijdens dit, naar wij menen constructief overleg, werden twee 

vervolgacties benoemd te weten een kennismakingsgesprek met u en het samen met supporters 

opstellen van het convenant betaald voetbal. Het gesprek met u is door de Coronaregels op de lange 

baan geschoven. Terwijl de voorbereiding van het convenant betaald voetbal voor het seizoen 2021 – 

2022 nu ter hand genomen zou worden. Recentelijk heeft uw veiligheidsadviseur in het 

Veiligheidsoverleg van MVV gevraagd naar de status van deze acties. 

 

Leest u het oprichtingsplan van onze Supportersveriging-1902 op onze website, dan moet u opvallen dat 

wij het overleg met de driehoek en het samen opstellen van het convenant belangrijk vinden bij het 

opkomen voor de belangen van de MVV Supporters. 

 

Toch kunnen wij vooralsnog niet ingaan op deze uitnodiging. Daarvoor is recentelijk, maar eigenlijk vanaf 

de start van het seizoen 2018 – 2019 te veel gebeurd. Sinds het aantreden van mevrouw Van der Hijden 

leek er evenwel sprake van een verandering rondom de benadering van de supporters bij de 

thuiswedstijden van MVV. Maar daar voor in de plaats kwam het alsmaar strenger bejegenen van MVV 

Supporters elders in de stad. 

 

De rode lijn in het optreden van met name gemeente en politie, is dat afspraken niet worden nagekomen. 

Dit betekent dat wij als supporters deze partijen als onbetrouwbare gesprekspartners zien. Juist in 

kwesties die de openbare orde raken moet men op elkaar kunnen vertrouwen. Wij mogen niet spreken 

namens de contactpersonen van u binnen de MVV organisatie, maar wij maken ons grote zorgen over 

hun incasseringsvermogen. 

 

Wat nog meer wringt is dat wanneer supporters om drogredenen worden aangehouden gemeente, justitie 

en politie nimmer manhaftig verantwoordelijkheid nemen maar telkens naar elkaar wijzen. 

 

Kortom in deze setting zien wij voor nu geen reden voor een gesprek met u als burgemeester en/of de 

driehoek. Voor het meewerken aan het convenant kunnen wij ons dan ook niet openstellen. 

 

Hoogachtend 

 

Dagelijks Bestuur 

SV-1902 


