
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

Onderwerp Investeringbesluit Centre Céramique / herhuisvesting Kumulus muziekschool 

Datum 03 april 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar A Crapts 
Telefoonnummer: 043-350 5428 
Anouk.Crapts@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Bij deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het definitief ontwerp voor 
de beoogde aanpassingen in Centre Céramique en bijbehorende 
kostenraming, conform afspraak met de raad.  Aan bod komen o.a. de 
toekomstige functies en faciliteiten in en rondom het gebouw en meer specifiek 
van de inpassing van de muziekschool in het souterrain. Ook is er aandacht 
voor de afspraken en reacties van meeverhuizende verenigingen, 
omwonenden en mensen met een beperking. Daarnaast zal er gelegenheid 
voor betrokkenen om hun mening te geven over het voorstel en met elkaar en 
raadsleden in gesprek te gaan. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven in de 
aanpak en planning van het vervolgproces. 

Vorm bijeenkomst Gecombineerde informatiebijeenkomst en dialoog met de stad. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 29 januari 2019 werd het raadsbesluit genomen met toekenning van het 
voorbereidingskrediet ten behoeve van uitwerking van het voorlopig ontwerp 
aanpassing Centre Céramique tot een definitief ontwerp. Afgesproken is dit 
definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming in het tweede kwartaal 2019 
te presenteren aan de gemeenteraad. 

Er heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden op 12 
maart 2019. Ook waren er diverse oefensessies en overleg met (mogelijk mee 
te verhuizen) verenigingen in het eerste kwartaal van 2019. In dat kwartaal 
was ook een rondgang en overleg met een vertegenwoordiging van Samen 
Onbeperkt.  En er is continu overleg met betrokken partijen en (toekomstige) 
gebruikers. 

Inhoud  Tijdens de bijeenkomst wordt het definitief ontwerp aanpassingen Centre 
Céramique toegelicht, inclusief inpassing Kumulus Muziekschool. Hierbij is er 
aandacht voor de voorzieningen voor de verschillende (toekomstige) 
gebruikers, logistiek en bereikbaarheid van het gebouw. Ook is er inzicht in de 
geraamde kosten, voorstel aanpak vervolgproces en beoogde planning. 
Gedurende de toelichting en daarna is er gelegenheid voor dialoog met de 
stad en de raad. Betrokken en raadsleden kunnen vragen stellen en kunnen 
met elkaar en de raad het gesprek aangaan over het raadsvoorstel. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren en in dialoog te gaan met de stad 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, omwonenden, vertegenwoordigers van meeverhuizende verenigingen en 
andere gebruikers. 

Vervolgtraject Raadsronde 14 mei 2019 


