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Aan het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht 
 
 
Maastricht, 12 juli 2019 
 
 
Betreft: art. 47 vragen inzake toekomstplannen winkelcentrum Pottenberg 
 
 
Geacht College, 
 
Woonpunt gaat het gebied van winkelcentrum Pottenberg herontwikkelen. Een zorg is de 

positie van de ondernemers en de sociaal-maatschappelijke organisaties. Zij zijn door de 
nieuwbouwplannen genoodzaakt hun huidige winkelruimte/bedrijfsruimte te verlaten. 
Hierover heeft het CDA Maastricht de volgende vragen. 
 

1. Graag vernemen wij van u welke inspanningen geleverd gaan worden om samen met 
de ondernemers te zoeken naar alternatieve winkelruimte?  

2. Welke inspanningen gaat u als gemeente leveren om alternatieve ruimtes te vinden 
voor de waardevolle sociaal-maatschappelijke organisaties zoals onder ander de 
Buurtbrök, de Fietsbank en stichting De Gouwe? Het liefst natuurlijk met behoud van 

deze organisaties voor de wijk Pottenberg. 
 
Afgesproken is in het coalitieakkoord 2018-2022 dat iedere wijk een kloppend hart dient te 

hebben. Met het wegvallen van het winkelcentrum Pottenberg staat dit voornemen hier 
enigszins onderdruk.  
 

3. Deelt u de mening van het CDA Maastricht dat door het wegvallen van 
winkelcentrum Pottenberg de sociaal-maatschappelijke functie van buurtcentrum 
‘De Romein’ nog belangrijker wordt voor de wijk? 

4. Welke stappen gaat u zetten om buurtcentrum ‘De Romein’ hierin te ondersteunen 

zodat Pottenberg ook na 2021 een ‘kloppend hart’ blijft hebben? 
5. Wordt gekeken naar de mogelijkheden om sociaal-maatschappelijke organisaties die 

gevestigd zijn in het winkelcentrum te integreren in het buurtcentrum?  
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De winkeliers en sociaal-maatschappelijke organisaties van Pottenberg zitten in een 
vergelijkbare situatie als hun collega’s in Malpertuis, waar Woonpunt eerder dit jaar al 
nieuwbouwplannen voor presenteerden. De gemeente Maastricht is zich in laatstgenoemde 
wijk actief gaan inzetten voor het behoud van de sociaal-maatschappelijke voorzieningen. 
Samen met de wijk zou gezocht gaan worden naar geschikte ruimtes. 

 
6. Graag vernemen wij van u de stand van zaken. Wat heeft deze inzet opgeleverd? En 

welke stappen kunnen wij nog verwachten? 
  
In afwachting van uw antwoord, 
 
Mat Brüll, gemeenteraadslid 
Niels Peeters, fractievoorzitter 
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht 


