Raadsronde Ambitienota Stad en Spoor (voortzetting
raadsronde 15/01/2019)
Besluitenlijst
Onderwerp

Voortzetting raadsronde Ambitienota Stad en Spoor

Datum Behandeling 29 januari 2019
Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam
Aanwezig

6 bezoekers

Woordvoerders

Schut (SP), Brüll (CDA), Nuyts (LPM), Geurts (PVV), Smeets (PVM), Bronckers (50PLUS),
Fokke (PvdA), Willems (SPM), Van Thor (SAB), Barendse (D66), Limpens (VVD), Van der
Gugten (GroenLinks).

Voorzitter

Anita van Ham

Secretaris

Maurice Cobben

Samenvatting en
afspraken

Een bewoonster van de Sphinxlunet wordt alsnog in de gelegenheid gesteld haar
bijdrage te leveren omdat mevrouw niet op de hoogte was van het eerder op de avond
geplande inspreekmoment op dit thema.
De portefeuillehouder vervolgt zijn beantwoording van nog openstaande vragen uit de
ronde van 15 januari. Er volgt een tweede ronde voor fracties en reactie van de
portefeuillehouder.
Alle aanwezige fracties zijn van oordeel dat het voorstel rijp is voor agendering en
besluitvorming in de raadsvergadering van 12 februari a.s.

Toezeggingen

Wethouder Krabbendam zegt toe de effecten van een harde knip in de
Wilhelminasingel ter hoogte van de Stationsstraat mee te nemen in de onderzoeken.

Rondebriefje
Onderwerp

Voortgang Stad en Spoor plus vervolg

Datum

29 januari 2019 (voortzetting raadsronde 15/01/2019)

Portefeuillehouder

Wethouder Krabbendam

Programmanummer

2 Verkeer en vervoer

Behandelend ambtenaar

R. Lebouille
Telefoonnummer: 043-3504637
Marijke.Terpstra@maastricht.nl
Een debat.

Doel van de bijeenkomst
Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

De Raad.

Verloop voorgaande
proces

Er is een intensief participatietraject doorlopen waarbij zoveel mogelijk
doelgroepen (bewoners, ondernemers, belangengroeperingen en
eindgebruikers) in verschillende werkvormen zijn betrokken.
De raad is op zaterdag 30 september 2017 en zaterdag 20 januari 2018 tijdens
een informele informatieronde geïnformeerd over de opzet en voortgang van
stad en spoor.
Op 11 december 2018 heeft de stadsronde plaatsgevonden. Op 15 januari
2019 heeft de raadsronde plaatsgevonden. Deze raadsronde is geschorst en
wordt op 29 januari 2019 voortgezet.

Inhoud

De gemeenteraad wordt gevraagd de Ambitienota ‘Over het Spoor’ vast te
stellen.
Daarnaast in te stemmen met een verdiepend onderzoek naar busroutes via
de Sint Maartenslaan en het Sphinxlunet en afsluiten van de overweg Duitse
Poort voor gemotoriseerd verkeer. Met de volgende uitgangspunten:
- Bestendigen afsluiting Sint Antoniuslaan voor gemotoriseerd verkeer
- Afzien van ‘Alle bussen via Sint Maartenslaan’ en ‘Alle bussen maximaal
spreiden over Sint Antoniuslaan, Sint Maartenslaan, Stationsstraat en
Sphinxlunet’.
Tot slot wordt voorgesteld dat de gemeenteraad een bedrag voteert van €
700.000 voor het realiseren van een scooterstalling in het stationsgebouw, de
inrichting van het westelijk voorplein en het hiervoor genoemde verdiepend
onderzoek.

Van de raadsleden wordt
gevraagd

Besluitvorming voor te bereiden

Vervolgtraject

Raadsbesluit

