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 BINNENGEKOMEN 
 TEAM DOCUMENTSERVICES 
 D.D. 11-03-2021 
 No. 2021-07910 (RAAD) 
 No. 2021-07911 (BO-SOCIAAL) 

 
 
Maastricht, woensdag 11 maart 2021 
 
 
Betreft: Technische vragen Beweegvriendelijk Maastricht + uitwerking bezuinigingsmaatregel 8.5 
indikken areaal openbare sport- en speelvoorzieningen 
 
 
 
Geacht College, 
 
Het raadsvoorstel ‘Beweegvriendelijk Maastricht + uitwerking bezuinigingsmaatregel 8.5 indikken 
areaal openbare sport- en speelvoorzieningen’ heeft bij ons de nodige vragen opgeroepen. Wij doen 
u deze toekomen met dit schrijven.  
 

1. Het aantal op te heffen locaties wordt gesteld op 125, dat is 63% van de huidige 200. In de 
pre-begroting bij punt 8.5 is uitgegaan van een marge van 30-50 %. Het aantal op te heffen 
plekken is dus fors hoger dan gesteld bij de pre-begroting. Dit doet overkomen dat de 
financiën de doorslaggeven in uw voorstel en niet het voorzieningenniveau. Graag een 
reactie.  

2. Bij Speerpunt 3: Kwaliteitsslag openbare sport- en speelplekken schrijft u; 
We zetten in op behoud van 125 kwalitatief goede openbare sport- en speelplekken. U kiest 
vervolgens voor scenario 1: Er worden 125 van de 200 openbare sport- en speelplekken 
verwijderd. Dit is een afname van 63%.  
Hoe verklaart u deze tegenstrijdigheid? 

3. Waarom kiest u voor eerst besluit nemen en dan pas in overleg gaan met de buurten? Is dit 
de vorm van participatie die u voor ogen heeft? 

4. Hoe verhoudt dit voorstel zich met de burgerbegroting? 
5. Zijn jongeren en jongerenwerkers meegenomen in uw voorstellen?  
6. Heeft u bij de beoordeling van de verwijderopgave gekeken naar behoud voorzieningen voor 

alle leeftijden in een gebied?  
7. U saneert stevig in met name de kwetsbare wijken waar meer overgewicht en sociale 

problematiek heerst. Hoe heeft u dit meegewogen in uw voorstel? 
8. Komen de kosten die gemaakt worden voor opruimen zwerfafval en ledigen afvalbakken bij 

speel- en sportplekken nog steeds voor rekening van het sportbudget?  
En hoe is dit geregeld met het groenonderhoud in en bij speel- en sportplekken?  

9. U saneert veel trapveldjes. Graag ontvangen wij de onderhoudskosten van deze trapveldjes. 
Want een ijzeren goal brengt niet veel onderhoudskosten met zich mee.  
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10. Sportnota Mee®bewegen 2013- 2020 is in 2020 verlopen, wij hebben als CDA meermaals om 
een evaluatie gevraagd, het college heeft 1 december middels de bouwstenennotitie deze 
nota verlengd t/m 2025.  
Waarom heeft u niet gekozen voor een evaluatie?  

11. U schrijft: ‘Er kan momenteel geen inschatting gemaakt worden van de investeringskosten 
van de vermelde en mogelijke toekomstige initiatieven op dit terrein. Ook is het niet mogelijk 
om onderbouwd te besluiten of en in welke mate de initiatieven financieel kunnen en 
moeten worden ondersteund’.  
- Graag vernemen wij de stand van zaken over de gesprekken over de ‘open sportparken’; 
- Met wie deze gesprekken worden gevoerd? 
- Wanneer u meer invulling kan geven aan de kosten kant? 
- En of deze open sportparken wel realiseerbaar en reëel zijn? 
 

U gaat in fases de voorgestelde locaties saneren. Hierbij is het adagium geen onderhoud meer plegen 
en op moment van schade of onveiligheid ontmantelen. Er zijn locaties, bijvoorbeeld sommige jeu de 
boules banen die overwoekerd zijn of een enkele wip-kip die functieloos staat te zijn, die direct 
aangepakt kunnen worden maar er staan ook locaties opgesomd waar de staat van de voorzieningen 
goed/ nieuw zijn, waarbij de afschrijving nog wel de nodige jaren op zich laat wachten.  

12. De vraag is heeft u een tijdsplan. Welke locatie wanneer aan de beurt is? En communiceert u 
dat straks ook richtingen de buurten? 

13. Worden de te verwijderen speel- en sportobjecten vernietigd of worden bruikbare objecten 
verkocht of toegevoegd aan de te handhaven locaties?  

14. U schrijft dat de te handhaven locaties worden gerepareerd zodat de kwaliteit stijgt van het 
overgebleven areaal. Gaat u de te handhaven locaties waar nodig ook voorzien van extra 
(nieuwe) speel- en sportobjecten of blijft het bij een likje verf? 

15. De stad ontwikkeld door. Hoe gaat u om met speel- en sportplekken bij 
nieuwbouwprojecten? Speel- en sportplekken vormen zichtbaar geen onderdeel van de 
planontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld Ambyerveld, Zouwdalveste, Sphinxkwartier en straks Trega-Zinkwit.  

 
U schrijft: ‘We realiseren samen met betrokken partijen in de periode 2021-2025 drie 
beweegvriendelijke omgevingen rondom de nieuwe IKC’s: IKC De Groene Loper, IKC John F. 
Kennedy/Emile Wesley en IKC Mozaïek/St. Oda. We willen dit ook samen met betrokken partners 
gaan doen voor de VOlocaties in Maastricht. 
Verder schrijft u: ‘Bij de uitwerking van de nieuwe IKC’s de financiering van de beweegvriendelijke 
omgevingen mee te nemen. De jaarlijkse beheer en onderhoudskosten bedragen circa € 15.000 per 
locatie. In samenwerking met alle betrokken partijen wordt per locatie onderzocht hoe de aanleg en 
het beheer en onderhoud gefinancierd kan worden’. 

16. Welk effect heeft dit voorstel van u op de besparing die u denkt te halen uit voorstel van de 
Pre-begroting?  

17. Tijdlijn van de uitrol? 
18. Bent u voornemens IHP-geld te gebruiken voor aanpassingen buiten het schoolperceel? 
19. Indien deze €300.000,- per beweegvriendelijke omgeving niet uit het IHP komt hoe denkt u 

deze plannen van dekking te voorzien? 
20. Is er in de eerste 2-3 jaren al direct €15.000 nodig voor onderhoud en beheer? 
21. Worden alle speelplekken bij IKC’s openbare speelplaatsen? 
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22. In de speerpunten wordt gesproken over 3 IKC’s terwijl in stuk ‘Speulentere’ op blz. 23 wordt 
gesproken over 4 van deze IKC’s. Graag een nadere duiding? 

23. Een minuscuul deel van het gevraagde budget onder vraag 18 denkt u te halen uit: 
‘kwaliteitsslag levert €50.000 per jaar aan budget op’. Vanaf welk jaar denkt u dit bedrag in 
te boeken?  

24. Waarom kunnen bij de beweegvriendelijke omgevingen andere partijen dan de gemeente 
het onderhoud meefinancieren?  

25. Waarom kiest u niet voor meefinancieren van speelplekken door buurten, buurtnetwerken 
en bedrijven?  

 
Specifiek vragen over locaties. Wij willen alvast opmerken dat het kaartmateriaal niet overeenkomt 
met de bijlage 2 ‘Overzicht voorstel per buurt scenario 1’. Bij dit soort informatie graag zorgvuldig en 
compleet zijn. Wij vragen u om naar aanleiding van deze vragen de documenten van een update te 
voorzien.  
 
Amby 

26. Op de kaarten toestand sportplekken december 2020 staat bij de kerk aan de Ambyerstraat 
Noord/ Severenstraat een sportplek ingetekend. Kunt u ons aangeven welke sportplek u hier 
bedoelt? 

27. U kiest ervoor om de speelplekken voor de jongste groepen weg te halen. Op de te 
handhaven speelplekken staan echter geen speelvoorzieningen voor deze groep waardoor bij 
opheffen van Doomhoeve en Roggehegge hier geen voorzieningen meer voor zijn. 
Graag uitleg over deze keuze en hoe u in deze grote wijk toch de voorziening van de jongste 
groepen gaat borgen. 

 
Belfort 

28. U stelt voor de speelvoorziening aan de Beeldsnijdersdreef te verwijderen. Deze 
speelvoorziening is echter een veel gebruikte verbinding tussen Belfort en de wijk ‘achter de 
rechtbank’ (Louis Pasteurpad e.v.). Waarom kiest u voor het verwijderen van deze 
speelvoorziening? 

 
Borgharen 

29. Waarom trekt u twee cirkels op de kaart ‘situatie sportplekken na uitvoering bezuiniging’ 
voor één locatie jeu de boules banen? Deze vormen één voorziening. 

30. U kiest ervoor om de sportplekken voor de ouderen jeugd aan de Boven-/Middenstraat op te 
heffen. Hiermee komen de sportplekken voor deze groep jeugd in Borgharen te vervallen. 
Waarom kiest u hiervoor? En heeft dit ook gevolgen voor de daar gelegen ‘hangplek’? 
 

Boschpoort 
31. U kiest voor het opheffen van de speel- en sportlocatie Weidmanstraat. U weet dat met de 

komst van het Buurtpark (waar de gemeente financieel aan bijdraagt) hier een gebied 
ontstaat waar speel-, sport- en natuurplekken elkaar versterken. Een nieuw kloppend hart is/ 
wordt gerealiseerd. Hoe legt u dan uw voornemen uit om dit nieuwe kloppende hart minder 
‘kloppend’ te maken? 

32. Voor de volledigheid is locatie Voedingskanaalweg beter te betitelen als Pastoor Lenderspad. 
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Brusselsepoort 
33. De speel- en sportvoorziening Sint Lucassingel stelt u voor om te verwijderen. Deze 

voorziening is in het verleden aangelegd in goed overleg met de buurt en naastgelegen 
Moskeeën. Deze voorziening heeft voor een bepaalde groep jongeren een wezenlijke sociaal-
maatschappelijke functie waardoor de gemeenschap ook grip houdt op door de jeugd 
gemaakte keuzes. Is dit hierin meegenomen? 

34. Speel- en spelvoorziening Fredriekbastion is een heuse ontmoetingsplek en een belangrijke 
rol in de buurt die door vele kinderen wordt bezocht. De buurt geeft aan dat er hen nooit is 
gesproken over deze speelplek. Waarom heeft u voor deze plek gekozen? 

  
Campagne 

35. Op de kaart sportplekken na bezuiniging is de locatie Aramislaan (jeu de boules banen) 
ingetekend echter in de lijst bijlage 2 overzicht voorstel per buurt ontbreekt deze. Wat 
beoogt u met deze locatie? 

 
Caberg 

36. U stelt voor de locatie Peter Huijssenlaan te saneren. Hoe verhoudt zich dit met  de 
nieuwbouwplannen van dit gebied?  

 
Daalhof 

37. Het kaartmateriaal komt niet overeen met hetgeen is aangegeven in bijlage 2: overzicht 
voorstel per buurt. Graag een volledig en afgewogen overzicht van de locaties in Daalhof en 
wat u met deze locaties beoogd. 

 
Heugem 

38. Voor deze wijk staan 5 sportplekken en 6 speelplekken ingetekend, samen dus 11 locaties. 
Echter 9 locaties zijn opgevoerd op de lijst Op de kaart speelplekken na bezuiniging is de 
locatie Schorsmolen ingetekend echter in de lijst bijlage 2 overzicht voorstel per buurt. Van 
deze 9 locaties blijft maar één gehandhaafd. Uit het kaartmateriaal blijkt echter weer iets 
anders daar blijft 1 sportplek en 3 speelplekken ingetekend.  
Graag een volledig en afgewogen overzicht welke locaties er nu zijn in Heugem en wat u met 
deze locaties beoogd. 
 

Itteren: 
39. De kaart van sportplekken laat zien dat Itteren na de bezuiniging twee sportplekken krijgt 

daar waar dat nu één locatie is. In de bijlage 2 lijst staat echter dat de enige sportplek in 
Itteren wordt opgeheven. 
Graag uitleg. Stelt u nu voor om op te heffen of juist om nieuwe voorzieningen te plaatsen? 

40. Waarom kiest u volgens bijlage 2 overzicht voorstel per buurt om de openbare sportplekken 
van Itteren op te heffen (trapveldje, basketbal, tafeltennis, skatevoorziening) want hiermee 
komen deze voorzieningen voor Itteren te vervallen? Het dichtstbijzijnde alternatief is voor 
de oudere jeugd voorzieningen in buurdorp Borgharen, maar ook daar kiest u voor opheffen 
van soortgelijke voorzieningen.  

 
Jekerkwartier 

41. Graag nader specificeren waar de locatie Tapijn op doelt.  
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42. U schrijft Grote Looierstraat, welke voorziening is hier? 
 
Limmel 

43. De sportkooi gelegen aan de Hoolhoes locatie gaat verdwijnen i.v.m. woningbouw. Uit 
recente vragen van ons aan de afdeling sport blijkt dat gekeken wordt om deze sportkooi 
elders in het dorp te plaatsen. Dit in overleg met de Buurtraad Limmel. Echter uit het 
bijgevoegde kaartmateriaal lijkt hiervan geen sprake. Graag uitleg over de stand van zaken?  

44. Opheffen speelvoorziening Judeaweg. Wat betekent dit voor de kinderboerderij? 
 
 
Malberg 

45. Speelplekken verdwijnen, waardoor er maar één echte speelplek overblijft in Malberg. 
Waarom deze keuze? 

 
Nazareth 

46. De speel- en sportlocatie aan de Kasteel Aldengoorstraat gaat u opheffen. In 2018 werd deze 
locatie ‘Rijdam park’ nog met veel uiterlijk vertoon geopend door de gemeente. Vol lof sprak 
de gemeente toen over de burgerparticipatie bij dit project, van buurtbewoners en 
werkgroep.  
- Waarom kiest u nu voor opheffen van deze locatie?  
- Wat heeft de realisatie in 2018 gekost? 
- Kunt u bevestigen dat deze speel- en sportlocatie nog lang niet financieel is 

afgeschreven? Is dit niet kapitaalvernietiging? 
47. U stelt voor de jeu de boules banen in de Kasteel Terwormstraat op te heffen. Waarom staat 

deze locatie niet op de lijst van te verwijderen jeu de boules banen? 
 
Pottenberg 

48. Eerder heeft het CDA al eens vragen gesteld over de verpauperde jeu de boules banen naast 
gemeenschapshuis de Romein. Wat is hiervan de stand van zaken? En waarom zijn deze niet 
opgenomen in de overzichten? 

 
Randwyck 

49. In bijlage 2 overzicht voorstel per buurt blijkt dat alle voorzieningen aan de Praaglaan 
behouden blijven. Het kaart materiaal laat anders zien. Het trapveldje wordt op de kaarten 
opgeheven ondanks dat deze voorziening juist ook ondersteunend is aan de OBS De Spiegel. 
Vandaar de vraag aan uw wat precies uw voornemen is met de sportplek aan de Praaglaan? 
Is uw voornemen opheffen dan ontstaat in dit deel van de stad een ongedekt gebied inzake 
sportplekken. 

50. Praaglaan kent twee locaties speelvoorzieningen, voor de helderheid, deze blijven beide 
gehandhaafd? Volgens de bijlage 2 overzicht voorstel per buurt wel maar het kaartmateriaal 
laat anders zien. Beide speellocaties bedienen andere leeftijdsgroepen.  

 
Scharn 

51. In overleg met Mountainbike Organisatie Zuid-Limburg (MOZL) en VV Scharn onderzoeken 
we in 2021 het verleggen van het startpunt van mountainbikeroute Amby naar het 
parkeerterrein van VV Scharn. Het sportpark van Scharn heeft parkeerproblemen op 



       
 

Pagina 6 van 6 
 

piekmomenten en wordt veelvuldig gebruikt als uitvalsbasis door wandelaars of fietsers. Hoe 
gaat u deze parkeerproblematiek oplossen, vooral u hier een extra functie aan wil 
toevoegen? 
 

Sint-Maartenspoort 
52. U schrijft over het verwijderen van de jeu de boules baan Fransiscus Romanushof. Is dit de  

jeu de boules baan Fransicus Romanusweg/Griend?  
 
Wittevrouwenveld 

53. U saneert de sportplekken in Wittevrouwenveld en Maartveld. Hierdoor ontstaat voor een 
deel van Wittevrouwenveld en Scharn een gebied waar niet binnen acceptabele afstand 
trapveldjes/ sportplekken zijn. Waarom kiest u voor het laten vervallen van deze 
voorzieningen in dit deel van de stad, want dit raakt de dekking van deze voorzieningen over 
dit gebied? 

 
Wolder 

54. In de bijlage 2 overzicht voorstel per buurt staat geen locatie opgenomen kort in de 
omgeving van de kerk. Op de kaart sportplekken echter wel. Om welke voorziening gaat het 
hier? Waarom ontbreekt deze op de lijst bijlage 2? 

55. Op de kaart speelplekken na bezuiniging ontbreekt de intekening van het speeltuintje 
Veulenerbank. Klopt dit of is de lijst bijlage 2 overzicht voorstel per buurt hierin onvolledig? 

 
In afwachting van uw antwoord,  

 
Willy Quaaden, burgerraadslid 
Mat Brüll, raadslid 
Niels Peeters, fractievoorzitter 
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht 
 
 
 


