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Geachte raadsleden,

Dialoog met de buurten
Op 29 september 2021 heeft het eerste gesprek van deze serie plaatsgevonden met de skaters.
Hierna zijn de gesprekken door de coronamaatregelen uitgesteld tot februari 2022. In maart hebben
we de buurtgesprekken, in de vorm van informele inloop bijeenkomsten, weer opgestart.
Uitnodiging en enquête
Met een huis aan huis verspreide uitnodiging worden bewoners uitgenodigd voor de
buurtbijeenkomst. In diverse sport- en speelplekken in de buurt hangen banners op met de
uitnodiging. Buurtnetwerken, scholen, bibliotheek etc. worden geïnformeerd en gevraagd posters op
te hangen. De website Thuis in Maastricht wordt gebruikt voor de digitale uitnodiging en een digitale
enquête per buurt met vragen over de sport- en speelplekken in de betreffende buurt.
Medewerkers van Maastricht Sport informeren tijdens de bijeenkomst de bewoners over het sporten beweegaanbod van Maastricht Sport.
In maart 2022 zijn we gestart in Itteren. Achtereenvolgens zijn we daarna in Boschpoort,
Heugemerveld, Malberg, De Heeg, Vroendaal, Amby, Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Heer,
Jekerkwartier, Kommelkwartier, Binnenstad, Brusselse Poort, Pottenberg, Limmel, Nazareth,
Heugem, Randwyck, Borgharen, Daalhof, Dousberg en Hazendans geweest.

Opgehaalde wensen buurtgesprekken
Tijdens de bijeenkomsten zijn er tussen de 2 en 50 bewoners per buurt aanwezig geweest
waaronder ook kinderen en jongeren. Aanvullend bieden we inwoners de mogelijkheid om ook
digitaal hun wensen kenbaar te maken via een digitale enquête. Deze enquête momenteel 350 keer
ingevuld. De gewenste verbeteringen, die naar voren komen in de gesprekken en de enquêtes,
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Raadsinformatiebrief

In april 2021 heeft u de uitwerking van bezuinigingsmaatregel 8.5 indikken areaal openbare sport- en
speelvoorzieningen behandeld. U heeft daarbij opdracht gegeven om met de buurten en specifieke
groepen fysiek het gesprek aan te gaan over verbeteringen van de openbare sport- en
speelvoorzieningen op buurt- en stadsniveau en passend bij het beschikbare budget. Ook heeft u
gevraagd om de raad te informeren over de resultaten van deze gesprekken en aansluitend te
komen met een raadsvoorstel inclusief financiële onderbouwing en een plan van aanpak voor de
uitvoering. Met deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken van de buurtgesprekken en de
verdere planning.
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variëren van de wens voor behoud van (alle) sport- en speelplekken, weghalen van speelplekken
waar bewoners overlast ervaren, uitbreidingswensen van speelplekken met extra sport en/of
speeltoestellen, aanleg van nieuwe sport- en speelplekken, aanleggen van skateplekken of
elementen, verzoek voor waterpunten, fitnessplekken, blote voetenpad, klimparcours, groene
speelplekken, kabelbaan, trampolines, aanpassen van schommelzitjes met peuterzitjes, bijplaatsen
van bankjes en prullenbakken, vervangen van zandondergrond door kunstgras etc..
Vervolgproces
Na de zomervakantie gaan we in de week van 14 september weer verder met de buurtgesprekken.
We gaan dan in de periode tot aan de herfstvakantie naar Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Sint
Maartenspoort, Wyck, Ceramique, Belfort, Scharn, Oud-Caberg, Caberg, Malpertuis, Campagne,
Biesland, Wolder, Jekerdal, Villapark en Sint-Pieter.
Planning raadsvoorstel

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Hubert Mackus
Wethouder Economie, Sport, Water, Natuur en Landschap

PAGINA

2 van 2

Raadsinformatiebrief

In het eerste kwartaal van 2023 komen we naar de raad met een raadsvoorstel gebaseerd op de
opgehaalde informatie uit de bijeenkomsten. Inclusief een financiële onderbouwing en een plan van
aanpak voor de stad en per buurt.
We geven per buurt een overzicht van de opgehaalde wensen. Dit vertalen we in een “buurtplan”
voor de openbare sport- en speelplekken voor de periode 2023-2027. Hierin koppelen we het
coalitieakkoord en de opgehaalde wensen aan de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de
nota Beweegvriendelijk Maastricht die door de raad is vastgesteld op 20 april 2021. We creëren in
onze openbare ruimte meer mogelijkheden voor spelen, bewegen, sporten, ontmoeten en zich
verplaatsen. We zorgen samen met inwoners en sport- en beweegaanbieders voor veilig bereikbare
en goed onderhouden sport- en speelvoorzieningen in onze wijken en buurten. We leggen de
koppeling met de ontwikkelingen van de beweegvriendelijke omgeving bij de nieuwe Kindcentra. Ook
werken we in dit voorstel uit hoe we bewoners verder betrekken bij de uitvoering en het beheer en
onderhoud van de openbare sport- en speelplekken in Maastricht.

