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Verslag vergadering raadsronde gele kamer d.d. 19 maart 2019 
Verslag: mevrouw Sinsel 
 
Bestemmingsplan IKC Zuidoost 
 
Aanwezig: 
Voorzitter:  de heer Steijns  
College: wethouder Krabbendam  
Griffie:  de heer Golsteijn (secretaris) 
Fractiewoordvoerders: de dames Korsten (GroenLinks) en Meijer (50PLUS) en de heren Barendse 

(D66), Borgignons (PvdA), Jan Janssen (CDA), Garnier (Partij Veilig 
Maastricht), Severijns (VVD), Van Thor (SAB), Vrehen (SP) en Willems 
(Seniorenpartij Maastricht) 

  
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. De voorzitter deelt mee dat het college van 
burgemeester en wethouders het bestemmingsplan ‘Integraal Kindcentrum Zuidoost’ ter vaststelling 
voorlegt aan de gemeenteraad. De huidige basisscholen ‘OBS de Perroen’ en ‘OBS De Kring’ gaan 
fuseren en worden ondergebracht in een nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) aan de 
Borghaag 25 te Maastricht. Het bestaande schoolgebouw en de gymzaal op deze locatie worden 
gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe bebouwing. De twee vrijkomende gebouwen aan de 
Rijksweg en aan de Stellendaal worden opgenomen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille in 
afwachting van een nieuwe functie. Het voorliggend bestemmingsplan ‘IKC Zuidoost’ vormt het 
juridisch-planologisch kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De nieuwbouw van het IKC 
Zuidoost vloeit voort uit het door de gemeenteraad goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
primair onderwijs. Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het besluit bekendgemaakt en ter 
inzage gelegd. Vervolgens staat nog beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, kunnen alleen belanghebbenden tegen de 
gewijzigde delen beroep instellen of belanghebbenden die verschoonbaar geen zienswijze hebben 
ingediend. Daags na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Op 2 april 
bespreekt de raad een herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs. Dit staat 
echter los van het vaststellen van het juridisch-planologisch kader voor dit IKC. 
 
De PvdA (Borgignons) stelt vast dat sprake is van een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van het 
vorige bestemmingsplan. De PvdA heeft geen vragen. 
 
D66 (Barendse) vindt het een prima plan en concludeert tot een hamerstuk. 
 
GroenLinks (Korsten) sluit aan bij de mening van D66. 
 
De Seniorenpartij Maastricht (Willems), de Sociaal Actieve Burgerpartij (Van Thor), 50PLUS 
(Meijer) en Partij Veilig Maastricht (Garnier) gaan ook akkoord en concluderen tot een hamerstuk. 
 
De SP (Vrehen) vraagt wat met de sportvoorzieningen in De Heeg gebeurt die bij De Kring zaten. Die 
sporthal is nu immers afgebroken. Wat gebeurt met de sportverenigingen die in de sporthal zaten?  
De SP vindt het ook een prima stuk en concludeert tot een hamerstuk. 
 
De VVD (Severijns) concludeert ook tot een hamerstuk. Het is een prima plan. 
 
Het CDA (Janssen) vindt het plan ook prima, vooral ook omdat de jeugdopvang nu wordt uitgebreid 
door de samenvoeging met MIK en de buitenschoolse opvang. 
 
Wethouder Krabbendam legt uit dat de sporthal De Heeg niet dicht is. Voorlopig zal dit ook niet het 
geval zijn. Het is wel duidelijk dat daarmee iets moet gebeuren. Het is ook nog een vraagstuk wat de rol 
van een nieuwe sporthal zou moeten zijn. Moet dit een buurt overstijgende voorziening worden? 
Momenteel wordt de sporthal nog gewoon gebruikt. De wethouder begrijpt de vraag van de SP dan ook 
niet goed. De wethouder dankt verder iedereen voor het vertrouwen in het bestemmingsplan. 
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De SP (Vrehen) dankt de wethouder voor het antwoord. De SP heeft deze opmerking zo doorgekregen. 
De SP vraagt in ieder geval aandacht voor de sportverenigingen en de sportvoorzieningen in De Heeg. 
Misschien kan de nieuwe sporthal bij het IKC komen? 
 
De voorzitter stelt vast dat het een hamerstuk is voor de aanwezige fracties. Het stuk komt in de raad 
van 2 april 2019 ter vaststelling. 
 
 
De voorzitter sluit onder dankzegging van de aanwezigen de vergadering om 19.07 uur. 
 
 
 
Maastricht, 19 maart 2019 
 
 
 
Golsteijn      Steijns 
Secretaris     Voorzitter 
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