
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Beslissing op bezwaar Cabergerweg 6-10A 

Datum 21 september 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Behandelend ambtenaar CHG Goessens 
Telefoonnummer: 06-27 07 51 62 
Claire.Goessens@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 

Door RetailPlan B.V. is bij brief van 13 januari jl., ontvangen 14 januari jl., 
namens Stijlinterieurs Rene Pans B.V. een aanvraag ingediend tot vaststelling 
van een bestemmingsplan voor de locatie Cabergerweg 6-10A, kadastraal 
bekend als gemeente Maastricht sectie D, nummers 4647, 4598 en 4597. De 
raad heeft d.d. 20 april 2021 besloten om dit verzoek af te wijzen.  

Bij brief van 26 mei 2021, ingekomen 27 mei 2021, heeft RetailPlan B.V. 
namens Stijlinterieurs Rene Pans B.V. bezwaar gemaakt tegen het besluit van 
de gemeenteraad van 20 april 2021.  

  

Inhoud  Thans ligt een raadsvoorstel voor om het bezwaar ontvankelijk en ongegrond 
te verklaren en het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering zoals 
verwoord in de beslissing op bezwaar in stand te laten.  

Bezwaarmaker is geinformeerd over de agendering van de raadsronde en de 
raadsvergadering. 

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 

Afhankelijk van de coronapandemie en mogelijkheden kan: 

Een toeschouwer plaatsnemen op de publieke tribune of de livestream volgen. 
Aanmelden bij de griffie t.a.v. aanwezigheid is verplicht. 

Inwoners kunnen via een email aan griffie@gemeenteraadmaastricht.nl, de 
laatste stand van zaken en mogelijkheden opvragen en of het 
raadsinformatiesysteem raadplegen.  
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Vervolgtraject Het raadsbesluit vindt plaats op 28 september 2021.  

Nadat het besluit is genomen, wordt dit aan bezwaarmaker bekend gemaakt. 
Vervolgens kan tegen deze beslissing in beroep worden gegaan in eerste en 
enige aanleg bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   

 


