
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp vaststellen bestemmingsplan Cimbalenstraat 

Datum 2 maart, 2021 

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  De RO Groep is voornemens op het perceel gelegen tussen de 
Cimbalenstraat, de Rondostraat en de Largostraat in Maastricht acht woningen 
te realiseren. Op het perceel was voorheen een gebouw gesitueerd met op de 
begane grond een kinderopvang en op de verdiepingen acht appartementen. 
De bebouwing is inmiddels gesloopt en het perceel ligt thans braak. Om de 
realisering van acht nieuwbouwwoningen mogelijk te maken dient een nieuw 
bestemmingsplan met een passende juridische regeling te worden opgesteld. 
Dit bestemmingsplan ligt thans voor.  

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 is de vergadering via de live-stream te volgen. 

Vervolgtraject Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad het 
bestemmingsplan Cimbalenstraat vast te stellen op 30 maart 2021. 

 


