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Vaststelling grenzen bebouwde kom herziening 2005

AAN DE GEMEENTERAAD
1. Doel van het raadsvoorstel, samenvatting en besluiten.
De huidige Grens Bebouwde Kom behoeft aanpassing door toekomstige uitbreiding
van de bebouwing buiten de in 1998 vastgestelde grenzen bebouwde kom. Het
betreft hier de gebieden Dousberg (gedeeltelijk), Lanakerveld en Ambyerveld en
het bedrijventerrein Eijsden-Maastricht.
Vandaar dat de gemeenteraad beslist;
A. Aan de huidige bebouwde kom van de Gemeente Maastricht toe te voegen de
gebieden omsloten door
1. de Dousbergweg tot aan een punt op 150 meter ten westen van de Goudenweg,een
denkbeeldige rechte lijn in noordoostelijke richting tot aan de Via Regia, de
Via Regia (gebied Dousberg, gedeeltelijk);
2. de Kleine Weg, de landsgrens Nederland-België in noordoostelijke richting
tot aan de spoorlijn Maastricht-Lanaken, de spoorlijn Maastricht-Lanaken, de
westzijde van de Brusselseweg (gebied Lanakerveld);
3. de Ijzerenkuilenweg, de Molenweg, de Hagenstraat en de Ambyerstraat-Noord
(gebied Ambyerveld);
4. de Oude Molenweg, de oostzijde van de Rijksweg, de zuidzijde van de
Köbbesweg tot aan de spoorlijn Maastricht-Eijsden, de spoorlijn MaastrichtEijsden, de gemeentegrens, de oostzijde van de Hoge Weerd tot aan de Köbbesweg,
de westzijde van de Hoge Weerd en de Limburglaan, de huidige grens bebouwde kom
in het zuidoosten Van Maastricht (gebied bedrijventerrein Eijsden-Maastricht).
B. De grenzen van de bebouwde kom Maastricht herzien vast te stellen conform de
Wegenverkeerswet 1994 door middel van het bij dit raadsstuk gevoegde besluit.
2. Situatie / aanleiding / probleem.
In de nabije toekomst wordt de bebouwing van de gemeente Maastricht uitgebreid
buiten de huidige bebouwde komgrenzen. Hierdoor is aanpassing van de hudige
juridische grenzen van de bebouwde kom noodzakelijk om deze toekomstige
bebouwing voor alle regelgeving binnen de bebouwde kom te laten vallen
Het betreft vier uitbreidingsgebieden van bebouwing waarbij permanente bewoning
of bedrijventerrein wordt gerealiseerd:
1. Dousberg: In het kader van de planontwikkeling van het gebied Dousberg
worden nabij het zwembad wooneenheden voor permanente bewoning gerealiseerd.
2. Lanakerveld: Een nieuwe woonwijk die in het noordwesten van Maastricht wordt
gerealiseerd.
3. Ambyerveld: Een nieuwe woonwijk die in het noordoosten van Maastricht wordt
gerealiseerd.
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4. Bedrijventerrein Eijsden-Maastricht: In het zuidoosten van Maastricht wordt
een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. Door deze uitbreiding is het ook
noodzakelijk het gebied dat er meteen op aansluit binnen de bebouwde kom onder
brengen omdat er anders verschillende separate kommen zouden ontstaan. Ook de
noordoostelijke ontsluitingsweg Köbbesweg-Rijksweg komt binnen de bebouwde kom
te liggen omdat deze wegen meteen aan het gebied aansluiten. Dit geldt ook voor
de Hoge Weerd aan de westzijde van het bedrijventerrein. Door deze wegen ook
binnen te bebouwde kom onder te brengen wordt het mogelijk een eenduidig
verkeersregime voor het hele gebied in te stellen, hetgeen in het belang is van
de duidelijkheid en veiligheid van de weggebruiker. Dit verkeersregime wordt na
vaststelling van de komgrenzen middels een separaat verkeersbesluit geregeld.
3. Relatie met bestaand beleid.
De huidige grenzen van de bebouwde kom zijn bij besluit van 31 maart 1998
vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht. Dit besluit behelst de
juridische vaststelling van de begrenzing van de bebouwde kommen. Daar de
Wegenverkeerswet 1994 de enige wet is waarin de bebouwde komgrens wordt
gedefinieerd, eisen worden gesteld aan de fysieke kenmerken van de komgrens en
waarin de juridische procedure wordt geregeld, vindt deze vaststelling van de
bebouwde komgrenzen plaats ingevolge de Wegenverkeerswet 1994. Dit besluit
bepaalt dan tevens de komgrenzen voor alle andere relevante wet- en regelgeving
zoals de Wegenwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer, Wet
Geluidhinder, Boswet, Bouwverordening, enz. Derhalve is naast de
verkeerskundige toetsing ook integraal door de verschillende juridische
disciplines over dit voorstel tot vaststelling geadviseerd.
4. Voorstel.
Wij stellen Uw Raad voor om:
A. Aan de huidige bebouwde kom van de Gemeente Maastricht toe te voegen de
gebieden omsloten door
1. de Dousbergweg tot aan een punt op 150 meter ten westen van de Goudenweg,een
denkbeeldige rechte lijn in noordoostelijke richting tot aan de Via Regia, de
Via Regia (gebied Dousberg);
2. de Kleine Weg, de landsgrens Nederland-België in noordoostelijke richting
tot aan de spoorlijn Maastricht-Lanaken, de spoorlijn Maastricht-Lanaken, de
westzijde van de Brusselseweg (gebied Lanakerveld);
3. de IJzerenkuilenweg, de Molenweg, de Hagenstraat en de Ambyerstraat-Noord
(gebied Ambyerveld);
4. de Oude Molenweg, de oostzijde van de Rijksweg, de zuidzijde van de
Köbbesweg tot aan de spoorlijn Maastricht-Eijsden, de spoorlijn MaastrichtEijsden, de gemeentegrens, de oostzijde van de Hoge Weerd tot aan de Köbbesweg,
de westzijde van de Hoge Weerd en de Limburglaan, de huidige grens bebouwde kom
in het zuidoosten Van Maastricht (gebied bedrijventerrein Eijsden-Maastricht).
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B. De grenzen van de bebouwde kom Maastricht herzien vast te stellen conform de
Wegenverkeerswet 1994 door middel van het bij dit raadsstuk gevoegde besluit.
Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris,

De Burgemeester,

C. Muizelaar, l.s.

Drs. G. Leers.

In de raadsportefeuille liggen ter inzage:
- Tekening nr. S3778A1, Maastricht Grenzen Bebouwde kom 2005
- Tekening nr. S4315A1, Maastricht aanpassing grenzen bebouwde kom 2005.
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DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,
gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 maart 2005,
dienst SBF, no. 2005-08564;
overwegende dat de bevoegdheid tot het vaststellen van de grenzen bebouwde kom
ingevolge artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 is toegekend aan de
gemeenteraad;
dat de huidige grens bebouwde kom herziening betreft voor wat betreft de
gebieden Dousberg (gedeeltelijk), Lanakerveld, Ambyerveld en bedrijventerrein
Eijsden-Maastricht en aansluitende wegen;
dat de voorliggende herziene vaststelling van de grenzen bebouwde kom is
besproken met de Districtchef van politiedistrict Maastricht conform het
gestelde in artikel 48 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW);
gehoord de commissie Stadsontwikkeling;
gelet op het bepaalde in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 48
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het
bepaalde onderbord H1 en H2 in de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeerstekens;
BESLUIT:
A. Aan de bebouwde kom van de Gemeente Maastricht toe te voegen de gebieden
omsloten door
1. de Dousbergweg tot aan een punt op 150 meter ten westen van de Goudenweg,een
denkbeeldige rechte lijn in noordoostelijke richting tot aan de Via Regia, de
Via Regia (gebied Dousberg);
2. de Kleine Weg, de landsgrens Nederland-België in noordoostelijke richting
tot aan de spoorlijn Maastricht-Lanaken, de spoorlijn Maastricht-Lanaken, de
westzijde van de Brusselseweg (gebied Lanakerveld);
3. de IJzerenkuilenweg, de Molenweg, de Hagenstraat en de Ambyerstraat-Noord
(gebied Ambyerveld);
4. de Oude Molenweg, de oostzijde van de Rijksweg, de zuidzijde van de
Köbbesweg tot aan de spoorlijn Maastricht-Eijsden, de spoorlijn MaastrichtEijsden, de gemeentegrens, de oostzijde van de Hoge Weerd tot aan de Köbbesweg,
de westzijde van de Hoge Weerd en de Limburglaan, de huidige grens bebouwde kom
in het zuidoosten Van Maastricht (gebied bedrijventerrein Eijsden-Maastricht).
B. De grenzen van de bebouwde kom Maastricht herzien vast te stellen conform de
Wegenverkeerswet 1994 zoals hierna is omschreven en op tekening S3778A1
“Grenzen Bebouwde kom 2005” is weergegeven:
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Bebouwde kom Maastricht:
De grenzen van de bebouwde kom Maastricht worden gevormd door een denkbeeldige
lijn die loopt via de hierna te noemen wegen en weggedeelten, welke mede
onderdeel uitmaken van de bebouwde kom met uitzondering van de nader genoemde
wegen, door bruggen, door de spoorweg Eijsden – Maastricht – Sittard, door de
Rijksgrens, door de Gemeentegrens, door de Maas- en kanaaloevers, door de
hierna te noemen rechte lijnen en begrenzingen, met dien verstande dat het
gedeelte van de rijksweg A2 gelegen tussen de kruising de Geusselt en de
Marathonweg en het gedeelte van de rijksweg A2 gelegen tussen de zuidoostelijke
afrit en de komgrens ter hoogte van Vinkenslag niet tot de bebouwde kom
behoren:
Vanaf de Noorderbrug in noordelijke richting de oostelijke Maasoever, de
noordwestzijde van de rotonde in de Borgharenweg, de oostzijde van de
Borgharenweg, de oostelijke oever van het Julianakanaal, de zuidzijde van de
Klipperweg tot aan de splitsing met Meerssenhoven, vanf Meerssenhoven de
oostzijde van de klipperweg, de Fregatweg over een afstand van 320 meter,
vandaar een rechte lijn naar de spoorweg Maastricht – Sittard, de spoorweg
Maastricht – Sittard tot aan de lijn in het verlengde van de kasteel
Neuborgweg, de Kasteel Neuborgweg, de kasteel Ehrensteinstraat, de oostzijde
van rijksweg A2 over een afstand van 3270 meter, vandaar in in een rechte lijn
in oostelijke richting naar de toegangsweg van Huize Severen, de Westrand, de
Ambyerstraat-Noord,de Ijzerenkuilenweg, de Molenweg, de Oude Molenweg, de
Rijksweg, de Köbbesweg tot aan de spoorlijn Maastricht-Eijsden, de spoorlijn
Maastricht-Eijsden, de gemeentegrens, de oostzijde van de Hoge Weerd tot aan de
Köbbesweg, de Hoge Weerd, de Limburglaan tot op een punt op 500 meter meter ten
zuiden van de John F. Kennedybrug, vandaar een rechte lijn in westelijke
richting tot de oostelijke Maasoever, de oostelijke Maasoever tot aan de John
F. Kennedybrug, de Jonh F. Kennedybrug, de westelijke Maasoever in zuidelijke
richting tot het denkbeeldig verlengde van de Houwsteeg, in rechte lijn naar
het westen tot aan de Maasboulevard, de Maasboulevard in zuidelijke richting
over een lengte van 700 meter, vanaf dit punt een rechte lijn naar de Lage
Kanaaldijk, de Lage Kanaaldijk in noordelijke richting, de Houwsteeg, de
Ursulinenweg in noordelijke richting, de Recollectenweg, de Plateauweg, de
Sebastianenweg, de Mosasaurusweg, de Mergelweg met dien verstande dat het
gedeelte van de Mergelweg tot een punt gelegen op 250 meter ten zuiden van de
Drabbelstraat ook tot de bebouwde kom behoort, de Drabbelstraat, de
Jekermolenweg, de Cannerweg met dien verstande dat het gedeelte van de
Cannerweg tot een punt gelegen op 320 meter ten zuiden van de Jekermolenweg ook
tot de bebouwde kom behoort, de Susserweg tot op een punt gelegen op 170 meter
ten zuiden van het Musketiersplein, de Vroenhovenweg, het verbindingspad van de
Vroenhovenweg naar de Heukelommerweg, de Heukelommerweg, de Rijksgrens, de
Drencklingsweg, de Ketsingenstraat, de Koninksemstraat, de ’s-Herenelderenlaan,
de Martenslindestraat, het Rosmeerpad, de Veldwezeltstraat, de zuidzijde van de
Heserstraat, de Goudenweg, de Dousbergweg tot aan een punt op 150 meter ten
westen van de Goudenweg,vandaar een denkbeeldige rechte lijn in
noordnoordoostelijke richting tot aan de Via Regia, de Via Regia tot op een
punt gelegen op 200 meter ten noordwesten van de aansluiting met de
Dousbergweg, de zuidelijke begrenzing van Sportpark-West, de Koffiemolenweg, de
Kurasruwe, de Ondersteweg, de Kleine Weg, de Rijksgrens, de spoorlijn
Maastricht-Lanaken, de westzijde van de Brusselseweg, de noordelijke begrenzing
van industriegebied Boschpoort, de Industrieweg tot aan de noordelijke
begrenzing van het terrein van de Waterzuiveringsinstallatie, van daaruit in
een rechte lijn via de brug in de Bosscherweg naar het punt gelegen op de
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zuidwestelijke oever van het Afvoerkanaal, de zuidwestelijke oever van het
Afvoerkanaal, de westelijke Maasoever, de Noorderbrug.

Bebouwde kom Borgharen:
De grenzen van de bebouwde kom Borgharen worden gevormd door een denkbeeldige
lijn die loopt via de hierna te noemen wegen en weggedeelten, welke mede
onderdeel uitmaken van de bebouwde kom:
De Ireneweg, de St. Martinusstraat, de Burgemeester Limpensstraat, de
Kanjelkant, de Beatrixstraat, de Koningskampstraat, de Bovenstraat, de Grote
Dries, de Bovenstraat, de Middenstraat, de Daalstraat, In de Daal, de baron de
Rosenstraat, de Trichtervoogdenstraat en de Bosveldweg; bovendien behoort tot
de bebouwde kom de Bovenstraat vanaf de Koningskampstraat tot aan de
Schutkolkweg.
Bebouwde kom Itteren:
De grenzen van de bebouwde kom Itteren worden gevormd door een denkbeeldige
lijn die loopt via de hierna te noemen wegen en weggedeelten, welke mede
onderdeel uitmaken van de bebouwde kom:
De Brigidastraat, de Kapelaanstraat, het Henri Nijensteegje, de Pasestraat, Aan
de Maas, Op de Meer, de Ruyterstraat, het Geneinde, de Keizerstraat, Op de
Warreij, Op de Hoogmaas, Op de Bos, de Pater Alexanderstraat en Sterkenbergweg;
bovendien behoort tot de bebouwde kom de Struifkensweg vanaf Op de Bos over een
lengte van 70 meter.
Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare
vergadering van 31 mei 2005.
De Griffier,

De Voorzitter,

