
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp    Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Bauduinstraat Fase 1 

Datum Behandeling  13 oktober 2020  

Portefeuillehouder    Wethouder Krabbendam 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouder Krabbendam, ambtenaren 
Nutters en Bauling, de voorzitter en secretaris. Via de live-stream: overige 
raadsleden, burgerleden, en burgers 

Woordvoerders    Janssen (CDA), Mermi (SPM), Bolleman (GroenLinks), Barendse (D66),  
  Borgignons (PvdA), Beckers (VVD), Schut (SP), Garnier (PVM), Martin (SAB),   
  Bronckers (50PLUS), Nuyts (LPM), Tiber (GroepGunther). 

Voorzitter  Mevr. Slangen 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert zij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. 
 
De woordvoerders krijgen vervolgens de gelegenheid om in twee termijnen een 
bijdrage te leveren en op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt over o.a.: het aantal parkeerplekken, nieuwbouw sociale 
woningen, zienswijze Rijkswaterstaat, bodemverontreiniging, geluidsoverlast, 
trillingen, levensloopbestendige woningen.   

 
De portefeuillehouder reageert op de bijdragen van de woordvoerders.    
 

  De voorzitter inventariseert of het voorstel rijp is voor behandeling in de    
  raadsvergadering. Alle aanwezige fracties vinden het voorstel rijp voor  
  besluitvorming, en een hamerstuk. Vervolgens bedankt de voorzitter de  
  aanwezigen en sluit zij de vergadering. 

Toezeggingen    / 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Bauduinstraat Fase 1 

Datum 13 oktober, 2020 (digitale vergadering) 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar P Nutters 
Telefoonnummer: 043-350 5038 
Peter.Nutters@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Er is gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen in het kader van de 
terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan. 

Inhoud  Maasvallei wil een herstructurering uitvoeren in Wittevrouwenveld, tussen de 
Burgemeester Bauduinstraat, de Schepen Roosenstraat en de Groene Loper. 
Er worden 18 woningen gesloopt, 6 woningen gerenoveerd en per saldo 70 
nieuwe sociale huurwoningen (daeb) en 8 nieuwe eengezinswoningen (niet-
daeb) gerealiseerd. In de nieuwe situatie bevinden zich binnen het plangebied 
94 wooneenheden, waarvan 14 grondgebonden woningen en 80 
appartementen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Het publiek zal helaas ook niet aanwezig kunnen zijn. Vanwege Corona-
maatregelen via de live-stream de vergadering volgen. 

Vervolgtraject Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad het 
bestemmingsplan Burgemeester Bauduinstraat Fase 1 vast te stellen op 27 
oktober 2020. 

 


