
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Vaststellen bestemmingsplan Paviljoen Vrijheidspark 

Datum Behandeling  10 september 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Krabbendam 

Aanwezig  Woordvoerders, wethouder Krabbendam, enkele ambtenaren (w.o. mevr. Van 
der Linden), enkele toeschouwers. 

Woordvoerders  Meese (PVM), Brüll (CDA), Van Thor (SAB), Barendse (D66), Van Est (50PLUS), 
Passenier (GroenLinks), Severijns (VVD). 

Voorzitter  Dhr. Mertens 

Secretaris  Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallele sessies. Daarna krijgen woordvoerders het woord om een bijdrage te 
leveren. Eén fractie geeft aan dat er belanghebbenden in de buurt zijn die er 
niet van op de hoogte zouden zijn geweest dat zij zienswijzen konden indienen. 
De wethouder reageert op deze vraag. Daarna worden nog vragen gesteld over 
o.a.: het waterornament en maatregelen m.b.t. waterkwaliteit en bij wie de 
risico’s liggen als het project niet slaagt. De vragen worden beantwoord door de 
wethouder die wordt bijgestaan door mevr. Van der Linden. De meeste fracties 
geven aan dat zij blij zijn met het initiatief van de buurt en de ontwikkeling van 
het gebied. 
Met uitzondering van één fractie achten de aanwezige woordvoerders het 
voorstel rijp voor besluitvorming. Voor vijf van de zeven vertegenwoordigde 
fracties betreft het een hamerstuk. Eén fractie geeft aan zich nog te willen 
beraden en een andere fractie geeft aan dat het voor hen geen hamerstuk 
betreft. De voorzitter sluit de vergadering. Het voorstel zal worden geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 24 september a.s. 

Toezeggingen  - 
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Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Paviljoen Vrijheidspark 

Datum 10 september 2019  

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar EJA Smeets 
Telefoonnummer: 043-350 4595 



 

 

 

 

 

 

Eugene.Smeets@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Vaststellen bestemmingsplan Paviljoen Vrijheidspark. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Participatie: 

Het ontwerp van het park is het resultaat van een intensief ontwerptraject dat 

verder gaat dan grijs en groen. Er is nagedacht over een concept voor beide 

pleinen met functies voor de omringende buurten en de wijze waarop de 

bestaande onveilige situatie omgebogen kan worden tot een levendige 

ontmoetingsplek met voorzieningen voor jong en oud.  

Daar waar bij de gemeente de middelen ontbraken om alle plusvarianten 

(wensen) te kunnen realiseren, is de buurt (in de vorm van de stichting 

Stadspark Maastricht Oost) doorgegaan om de middelen voor de plusvarianten 

middels fundraising binnen te halen. 

Dit alles heeft in juni 2018 geresulteerd in een concreet aanbod van de 

stichting aan de gemeente. Een aanbod dat naast een inhoudelijke en 

geldelijke bijdrage in de fysieke elementen ook een meerjarig inhoudelijk en 

financieel commitment behelst. Commitment voor het organiseren van diverse 

activiteiten om de sociale cohesie tussen de bewoners van de omringende 

buurten te verbeteren.   

 

De opgehaalde middelen waren echter niet voldoende om alle gewenste 

plusvarianten zoals o.a. de Mosasaurus, de beweegtuin en een speels 

waterornament, te realiseren. Daarom heeft de stichting de gemeente de 

opgehaalde middelen aangeboden met het verzoek deze aan te vullen. 

Mede dankzij de financiële ondersteuning van de Provincie heeft het college 

hierover een positief besluit kunnen nemen.  

 

De beweegtuin is geplaatst, de Mosasaurus in juni 2019 en de gemeente en 

de stichting hebben een ondernemer gevonden voor de exploitatie van een 

paviljoen. 
 

Bestemmingsplan: 



 

 

 

 

 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Paviljoen Vrijheidspark” heeft vanaf 26 april 

2019 tot en met 6 juni 2019 voor een ieder ter inzage gelegen met de 

mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren 

te brengen bij de gemeenteraad. Op 4 en 6 juni 2019 is concreet de 

mogelijkheid geboden om mondeling zienswijzen in te dienen. Hier is geen 

gebruik van gemaakt. Er zijn geen schriftelijke zienswijzen ingediend ten 

aanzien van het ontwerpbestemmingsplan “Paviljoen Vrijheidspark”. 

 

Inhoud  Middels het bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van een (horeca)paviljoen 
juridisch mogelijk gemaakt. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Bekendmaking in VIALimburg rubriek Thuis in Maastricht en de Staatscourant. 

 


