Besluitenlijst domeinvergadering fysiek
1 februari 2022
Aanvang:
Vergaderlocatie:
Domeinvoorzitter:
Domeingriffier:

11 januari om 17:00 uur
Raadzaal
Dhr. Betsch
Mevr. Heijboer

Aanwezige fracties: CDA, SPM, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, Partij Veilig Maastricht, PVV, SAB,
50PLUS, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, Lijst Imgriet Habets, Groep Maassen,
Niet aanwezige fracties: Groep Alexander Lurvink, SP,
Aanwezige domeinleden (20): Mat Brüll (CDA), Willy Quaaden (CDA), Jan Janssen (CDA), Ria Makatita
(SPM), Henny Willems (SPM), Coen van der Gugten (GL), Saskia Hermens (GL), Harry Schouten (GL),
Johan Pas (D66) op aanvraag, Richard Wijnands (D66), Henri Borgignons (PvdA), Jurgen van Heertum
(VVD), Jo Smeets (Partij Veilig Maastricht), Alain Garnier (Partij Veilig Maastricht), Jos Martin (SAB),
Willy Bronckers (50PLUS), Kitty Nuyts (LPM), John Gunther (GG), Simona Maassen (Groen Maassen),
Imgriet Habets (Lijst Imgriet Habets).
Aanwezige raadsleden tribune: Tiny Meese (PVM), Christel van Gool (PvdA),
Aanwezig college:
Burgemeester Penn-te Strake (agendapunt 2), Wethouder Krabbendam (bij agendapunt 1 tm 8),
Wethouder Peeters (van agendapunt 3 tm 8) en Aarts (van agendapunt 3 tm 6).
Ambtenaren: dhr. Kooijman (agendapunt 6), mevr. De Jong (agendapunt 7) en dhr. Krugten
(agendapunt 8),
1. Opening, agenda en verslag
De voorzitter opent de domeinvergadering fysiek.
Er wordt een verklaring door dhr. Janssen (CDA) namens dhr. Brüll (CDA) gegeven. Het CDA
betreurt het dat de agendacommissie de informatiesessie over Trega van de agenda heeft
gehaald. Dhr. Borgignons (PvdA) onderstreept dit. De wethouder biedt aan het onderwerp
alsnog op de agenda te zetten. De voorzitter maakt een rondje om de domeinleden t.a.v. het
voorstel te horen en beslist de presentatie alsnog op de agenda te zetten als agendapunt 8,
informatiesessie Trega.
Verslagen.
De verslagen en besluitenlijsten van 11 januari 2022 zijn vastgesteld.
2. Stadsronde Stationsstraat
De domeinleden nemen kennis van de inbreng uit de stad. Er zijn 11 gesprekspartners:
- 1. Dhr. Cussel en Weijers, namens Arriva (stuurde een brief begin december)
- 2. Dhr. Paulus, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Maastricht/ Heuvelland
(stuurde een bijdrage)
- 3. Mevr. Beek, So Delicious (stuurde een bijdrage)

- 4. Mevr. Willems, Designhotel Maastricht
- 5. Dhr. Lucker, provincie Limburg
- 6. Dhr. Martens, buurtplatform Ceramique (stuurde een bijdrage)
- 7. Dhr. Beuker, buurtplatform Wijck
- 8. Dhr. Moenen en mevr. Joskin-Vonk, namens stichting Leefbaarheid st Maartenslaan
(stuurde een bijdrage)
- 9. Mevr. Maks, buurtbewoner (stuurde een bijdrage)
- 10. Dhr. Theunissen, Stichting BAB, Bewonersbelangen Alexander Battalaan
- 11. Dhr. Ten Haaf, CentrumManagement Maastricht (stuurde een bijdrage).
Het betreft een uitgebreide stadsronde. De raadsleden stellen verschillende vragen aan de
deelnemers. De deelnemers bevragen ook elkaar en er ontstaat een gesprek waarbij alle
standpunten aan de orde komen.
Er worden geen toezeggingen gedaan en of afspraken gemaakt.
T.a.v. vervolg schetst de voorzitter het proces. De stadsronde heeft plaatsgevonden, de
motie was eerder al aangenomen, er is geen raadsvoorstel en dus geen vervolgmoment met
de raad gepland.
3. Mededelingen incl. openstaande toezeggingen
Er zijn door de domeinleden geen mededelingen gedaan.
De wethouders maken geen gebruik van de gelegenheid om stil te staan bij een toezegging.
4. Rondvraag aan het college
Er is vooraf door Mevr. Fokke (PvdA) en dhr. Brüll (CDA) een vraag aangekondigd over wonen
in Limmel en de laatste stand van zaken, deze is bij de stukken in het RIS opgenomen. De
vraag wordt beantwoord bij agendapunt 8, informatiesessie Trega.
Mevr. Habets (Groep Imgriet Habets) stelt een vraag over de stand van zaken van de
uitvoering van de motie Stationsstraat. Wethouder Krabbendam geeft aan dat vergunnen
van een terras de portefeuille van de burgemeester betreft en dat hij niet voorbereid is op de
vraag. Hij schetst het dilemma. Er is een motie waar verschillende betrokkenen een andere
invulling aan wensen te geven, hetgeen de uitvoering en het bij elkaar brengen van deze
betrokkenen bemoeilijkt. Dit wordt versterkt omdat in de motie staat dat de pilot moet
plaatsvinden vanaf het voorjaar en ook voor dat moment moet zijn voorbereid met deze
betrokkenen, die verdeeld zijn.
5. Jaarplanning
De domeinleden nemen kennis van de jaarplanning.
6. Beheersverordening en belastingverordening begraafplaats, rouw- en gedenkpark
Tongerseweg
Bij dit agendapunt is de voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 22
februari 2022 aan de orde.
De domeinleden hebben gedebatteerd en vragen gesteld over voorliggend raadsvoorstel. De
wethouder beantwoordt alle vragen met hulp van de ambtenaar, J. Kooijman, (sr.
Beleidsmedewerker).
De voorzitter concludeert:
Er zijn geen toezeggingen gedaan.
De domeinvergadering adviseert de raad om het raadsvoorstel ter besluitvorming te
behandelen in de raadsvergadering van 22 februari 2022. Het is een hamerstuk.

7. Informatiesessie Omgevingswet: vooruitkijken raadsbesluiten
Voor de nieuwe werkwijze was er sprake van een raadswerkgroep Omgevingswet. Deze
werkzaamheden zijn cf. Nieuwe Werkwijze door het domein overgenomen. Mevr. De Jong
(projectleider Omgevingswet) is aanwezig. Zij start met een mededeling. Vanavond is
duidelijk geworden dat de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld mede vanwege het niet
op orde zijn van het digitale platform. Het wordt 1 oktober of 1 januari 2023. De eventuele
gevolgen voor de planning en de financiën worden nog uitgezocht en met de raad gedeeld.
Zij geeft een korte presentatie en geeft daarmee inzicht wat de raad reeds heeft besloten en
wat er nog op de raad afkomt, waarbij zij aangeeft dat wijzigingen nog denkbaar zijn
vanwege het uitstel van de invoering van de wet. De presentatie staat in het RIS.
De domeinleden nemen kennis van de presentatie en stellen vragen, die allemaal
beantwoord worden.
De voorzitter concludeert:
Er zijn geen toezeggingen gedaan.
8. Informatiesessie Trega/ Zinkwit
De wethouder geeft een inleiding en vervolgens geeft dhr. Kruchten (projectleider Trega) een
presentatie. Hierin worden de vragen die bij de rondvraag (agendapunt 4) waren
aangekondigd en bij de stukken zijn opgenomen, beantwoord. De domeinleden nemen
kennis van de presentatie en stellen aanvullende vragen.
Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zal dit worden gedeeld met de raad. T.a.v. het
proces wordt door de wethouder geschetst dat het laten vaststellen van een
bestemmingsplan nog voor de verkiezingen op 16 maart 2022 lastig zal worden, dit is een
krap tijdsbestek.
De voorzitter concludeert:
Er zijn geen toezeggingen gedaan.
9. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.49 de vergadering.

