Verslag vergadering raadsronde gele kamer d.d. 9 juni 2015
Verslag: mevrouw Sinsel
Bestemmingsplan sporthal Geusselt
Aanwezig:
Fractiewoordvoerders: de dames Van Loo en Van de Wouw en de heren Paul Frijns, Janssen, Kamal,
Mulkens, Passenier, Schulpen en Van Lune
Voorzitter:
de heer Mertens
College:
wethouder Van Grootheest
Griffie:
mevrouw Leenders (secretaris)

De voorzitter opent de vergadering om 19.04 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het
bestemmingsplan dient als juridische grondslag voor de nieuw te bouwen sporthal. Van de raadsleden
wordt gevraagd het bestemmingsplan Sporthal Geusselt gewijzigd (alleen aanvulling van de planregels)
ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan vast te stellen. Zoals eerder aangegeven
is het bestemmingsplan de basis voor de te verlenen omgevingsvergunning. Medio september 2015 is
de start voorzien van de bouw van de sporthal. Dit betekent dat het bestemmingsplan voor de
zomervakantie (raad 30 juni a.s.) dient te worden vastgesteld. Hiermee wordt in tijd gezien /
procesmatig prima ingespeeld op het tijdstip van de start van de nieuwbouw.
De PvdA (Van Lune), de Seniorenpartij Maastricht (Van Loo), D66 (Mulkens) de VVD, (Van de
Wouw), de SP (Kamal), GroenLinks (Passenier), Maastrichtse Volkspartij (Frijns) en Partij Veilig
Maastricht (Schulpen) concluderen tot een hamerstuk.
Het CDA (Janssen) heeft de vraag over de afmetingen van de sportvelden bij Kimbria basketbal
nagevraagd. Kimbria doet mee aan de klankbordgroep. De fractie concludeert tot een hamerstuk.
Wethouder Van Grootheest is niet op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom Kimbria. Dit is
een planologische vertaling van het programma van eisen dat destijds is neergelegd. Kimbria doet
inderdaad mee aan de klankbordroep.
De voorzitter stelt vast dat alle aanwezige fracties tot een hamerstuk concluderen. Het stuk kan dan
ook als hamerstuk naar de raadsvergadering van vanavond worden doorgeleid.
De voorzitter sluit onder dankzegging van de aanwezigen de vergadering om uur 19.07 uur
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