
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst stadsronde 

Onderwerp  Investeringbesluit Centre Céramique (inclusief herhuisvesting Kumulus 
muziekschool)  

Datum Behandeling  16 april 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  De  portefeuillehouder, ca. 30 bezoekers (w.o. vertegenwoordigers van 
buurtnetwerk Céramique, VVE Plein 1992, Samen Onbeperkt, de Mastreechter 
Staar, Wieker Fanfare St. Franciscus, RTVMaastricht), enkele ambtenaren 
(waaronder mevr. Crapts en dhr. Timmers), enkele raads- en burgerleden. 

Woordvoerders  Van der Heijden (CDA), Habets (SPM), Passenier (GroenLinks), Pas (D66), Jacobs 
(PvdA), Pulles (SP), Ramakers (PVM), Lurvink (M:OED), Gilissen (50PLUS), Nuyts 
(LPM). 

Voorzitter  Michel Severijns 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom in Centre Céramique en 
geeft een korte toelichting over het onderwerp en de opzet van de bijeenkomst.  
Daarna volgt de presentatie door mevrouw Crapts en de heer Timmers (gemeente 
Maastricht) waarin zij per etage een toelichting geven over de plannen m.b.t. de 
aanpassingen in het gebouw. Vervolgens krijgen inwoners, raads- en burgerleden 
de gelegenheid om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. Er worden o.a. 
vragen gesteld over: de aanbesteding, verhuizing van RTV Maastricht, verruimen 
openingstijden, accoustiek en glazen wanden, gebruik van voorzieningen door het 
buurtnetwerk, liften en roltrappen, openingstijden, overlast door de verbouwing, 
toegankelijkheid, stalling van fietsen, voorzieningen voor mensen met een 
beperking. Deze vragen worden beantwoord door de ambtenaren.   
Aan het einde van de bijeenkomst dankt de voorzitter alle aanwezigen. Hij wijst op 
de raadsronde die staat gepland voor 14 mei a.s. en sluit de vergadering.  

Toezeggingen  - 

 

Rondebriefje Stadsronde 

Onderwerp Investeringbesluit Centre Céramique / herhuisvesting Kumulus muziekschool 

Datum 16 april 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar A Crapts 
Telefoonnummer: 043-350 5428 



 

 

 

 

 

 

 

Anouk.Crapts@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Bij deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het definitief ontwerp voor 
de beoogde aanpassingen in Centre Céramique en bijbehorende 
kostenraming, conform afspraak met de raad.  Aan bod komen o.a. de 
toekomstige functies en faciliteiten in en rondom het gebouw en meer specifiek 
van de inpassing van de muziekschool in het souterrain. Ook is er aandacht 
voor de afspraken en reacties van meeverhuizende verenigingen, 
omwonenden en mensen met een beperking. Daarnaast zal er gelegenheid 
voor betrokkenen om hun mening te geven over het voorstel en met elkaar en 
raadsleden in gesprek te gaan. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven in de 
aanpak en planning van het vervolgproces. 

Vorm bijeenkomst Gecombineerde informatiebijeenkomst en dialoog met de stad. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 29 januari 2019 werd het raadsbesluit genomen met toekenning van het 
voorbereidingskrediet ten behoeve van uitwerking van het voorlopig ontwerp 
aanpassing Centre Céramique tot een definitief ontwerp. Afgesproken is dit 
definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming in het tweede kwartaal 2019 
te presenteren aan de gemeenteraad. 

Er heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden op 12 
maart 2019. Ook waren er diverse oefensessies en overleg met (mogelijk mee 
te verhuizen) verenigingen in het eerste kwartaal van 2019. In dat kwartaal 
was ook een rondgang en overleg met een vertegenwoordiging van Samen 
Onbeperkt.  En er is continu overleg met betrokken partijen en (toekomstige) 
gebruikers. 

Inhoud  Tijdens de bijeenkomst wordt het definitief ontwerp aanpassingen Centre 
Céramique toegelicht, inclusief inpassing Kumulus Muziekschool. Hierbij is er 
aandacht voor de voorzieningen voor de verschillende (toekomstige) 
gebruikers, logistiek en bereikbaarheid van het gebouw. Ook is er inzicht in de 
geraamde kosten, voorstel aanpak vervolgproces en beoogde planning. 
Gedurende de toelichting en daarna is er gelegenheid voor dialoog met de 
stad en de raad. Betrokken en raadsleden kunnen vragen stellen en kunnen 
met elkaar en de raad het gesprek aangaan over het raadsvoorstel. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren en in dialoog te gaan met de stad 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, omwonenden, vertegenwoordigers van meeverhuizende verenigingen en 
andere gebruikers. 

Vervolgtraject Raadsronde 14 mei 2019 

 


