
woensdag, 26 januari 2011

Geen coffeecorner
aan François de
Veyestraat

Geen coffeecorner
BESLUIT Raad gaat voor locatie Beatrixhaven

door onze verslaggever

MAASTRICHT – Er komt geen tijdelij-
ke coffeecorner aan de François de
Veyestraat. Op initiatief van een
meerderheid van de raad wordt
meteen gekozen voor een definitie-
ve vestiging in de Beatrixhaven.

Een poging van verantwoorde-
lijk wethouder Albert Nuss (PvdA)
om eerst te onderzoeken of het be-
sluit geen juridische gevolgen
heeft, werd van de hand gewezen.
„We moeten vaart achter dit dos-
sier zetten en er moet duidelijk-
heid komen”, zei CDA’er Peter Gee-
len, die samen met zijn collega’s
van PvdA, GroenLinks, D66, SP,
SBM, CVP, Seniorenpartij en TON
het amendement indiende.

Oorspronkelijk was de bedoeling
een tijdelijke coffeecorner aan de
François de Veyestraat te vestigen
omdat het stadsbestuur eerst duide-
lijkheid wilde hebben waar de nieu-
we A2-afslag in de Beatrixhaven
moet komen. Gezien de vertraging

die het plan om de koffieshops te
spreiden heeft opgelopen, ziet een
meerderheid van de raad daar geen
noodzaak meer voor. Zeker niet
aangezien eind 2011 al een
‘Park&Ride’ in de Beatrixhaven ge-
opend wordt. „In de Beatrixhaven
kunnen we aan de slag”, stelde Ma-
non Fokke (PvdA).

Juridische problemen ziet de po-
litiek niet. Wethouder Nuss wees
op de Milieu Effecten Rapportage
(MER) die is uitgevoerd en uitgaat
van twee definitieve en een tijdelij-
ke coffeecorner. Fokke: „Een MER
is niet verplicht. We hebben altijd
ingezet op een definitieve vestiging
in de Beatrixhaven. Tijd om daar
werk van te maken.”

Nuss ging akkoord met de wens
van de raad. „Als u juridische risi-
co’s voor lief neemt, dan accepteer
ik dat.” De wethouder zegde toe
aan de slag te gaan met zeven po-
tentiële locaties in de Beatrixhaven.
In juni moet er duidelijkheid zijn
over de definitieve plek.


