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Besluitenlijst inspreken 

Onderwerp Inspreken 

Datum  27 november 2018  

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam  (verlaat om 17.15 vergadering i.v.m. andere 

ronde), Wethouder Heijnen  

Verloop proces / 

Vervolgtraject 

De raads- en burgerleden kunnen de informatie van de inspreker 

meenemen in hun overwegingen ten aanzien van het voorstel. 

Aanwezig  25 aanwezigen (diverse raads- en burgerleden en publiek).  

Fractiewoordvoerders Dhr. Smeets (PVM), Dhr. Frijns (SAB), Dhr. Adams (M:OED), Dhr. Pulles 

(SP), Dhr. Brull (CDA), Mevr. Politsch (D66) en Dhr. Boelen (SPM).  

Voorzitter Dhr. Van Est  

Secretaris Dhr. Van der Aa 

Samenvatting en 

afspraken 

Voorzitter heet iedereen welkom. Er hebben zich 4 insprekers gemeld 
inzake Zonneweide Lanakerveld. De voorzitter geeft de insprekers het 
woord.  
 

1. Dhr. Jellema spreekt in namens Buurtraad Oud-Caberg. Zie: 
inspreekbijdrage.  

2. Dhr. Caubergh spreekt in namens de boeren/agrariërs. Het 
Lanakerveld is geen duurzaamheidsprobleem. Lanakerveld is 
een oplossing voor het duurzaamheidsprobleem. Een divers 
pallet aan producten komen van het Lanakerveld. Om het 
Lanakerveld levend te houden zijn er boerenbedrijven nodig. 
Als 1/3 hectare van het gebied wordt afgenomen, dan stopt het 
hele Lanakerveld. Er zijn zeer veel vogels aanwezig. Lanakerveld 
is te behouden. 12 hectare zonnepanelen is mogelijk. Pak de 
goede flanken mee en men komt tot 20 hectare. Kijk naar de 
zijkanten van de kanalen. Kijk ook naar het distributiecentrum 
in Limmel. Van belang dat zaken in samenhang en in evenwicht 
gebeuren.  

3. Dhr. Pepels spreekt in mede namens Buurtnetwerk Veer Zien 
Malberg. Zie: inspreekbijdrage.   

4. Dhr. Smolders spreekt in. Zie: inspreekbijdrage.  
 
De raadsronde start om 19.00 uur in de Raadzaal.  

https://maastricht.notubiz.nl/document/7083971/1
https://maastricht.notubiz.nl/document/7077537/1
https://maastricht.notubiz.nl/document/7085997/1
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Toezeggingen Niet van toepassing.  

 

 

Rondebriefje inspreken 
Onderwerp Inspreken op onderwerpen geagendeerd in de Raadsronde 

Soort bijeenkomst  Stadsronde 

Reden van aanbieding Informatie 

Onderwerp Gelegenheid voor burgers om in te spreken op een onderwerp 
geagendeerd in de Raadsronde. De wet bestuursrecht en de 
inspraakverordening maken het mogelijk dat burgers over veel 
onderwerpen waarover de raad een beslissing gaat nemen nog kunnen 
‘inspreken’. Dat zijn onderwerpen die in de Raadsronde staan 
geagendeerd. 

Bijbehorende 
documenten 

Eventueel bij onderwerp geagendeerd in de Raadsronde 
 

Presidium Spelregels:  Insprekers kunnen zich tot maandag, voorafgaande aan de 
dinsdag 

 van de Raadsvergadering, voor 16.00 uur melden bij de griffie 
(raadsgriffie@maastricht.nl of 043-350 4046); 

 De griffie vermeldt in de agenda de onderwerpen waarover zich 
insprekers hebben gemeld; 

 De voorzitter bepaalt de orde van de vergaderingen en kan vragen 
doorverwijzen naar een volgende of andere mogelijkheid. 

 Als een onderwerp uit de Raadsronde een voortgezette 
behandeling krijgt op een volgende raadsavond, dan is in principe 
niet opnieuw inspreken mogelijk; 

 Insprekers krijgen informatie over wat ze kunnen verwachten, 
hoeveel tijd ze krijgen om iets te zeggen, waarover het mag gaan 
en de raadsleden kunnen hen indien gewenst nog vragen stellen. 

 


