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Bijlage 2: Uitwerking bezuinigingsmaatregel 8,5 
Verminderen areaal openbare sport- en speelplekken 

Besluit Raad Pre-Begroting: 

 

 

In de Pre-Begroting 2021 heeft de Raad besloten het areaal openbare sport- en speelplekken te 

verminderen. Het budget voor de instandhouding van de openbare sport- en speelplekken is gekort 

met € 200.000, -- Het spreekt voor zich dat een dergelijke taakstelling gevolgen heeft voor het aanbod 

van sport- en speelplekken. De inschatting was dat het om 30-50% van het aantal locaties zou gaan.  

Tabel 1: overzicht budget openbare sport- en speelplekken 2021-2024 

 
 2021 2022 2023 2024 

Onderhoud sport-  en 
speelvoorzieningen  

402.218 202.218 202.218 202.218 

Vervanging speeltoestellen t.b.v. 
de 3  Maastrichtse speeltuinen 

16.248 16.248 16.248 16.248 

Budget openbare sport- en 
speelvoorzieningen 

418.466 218.466 218.466 218.466 

Er is een reservebudget van € 663.636,- (per 1-1-2021). Dit wordt ingezet om in 2021 en 2022  groot 

onderhoud te doen op de locaties die behouden blijven. En om de kosten die voorkomen uit het 

indikken van het areaal te financieren. 

De context 

In de nota Speulentere: Beweegvriendelijk Maastricht is op meerdere plekken benadrukt dat 

Maastricht, stadsbreed, over een royaal aanbod aan openbare sport- en speelplekken beschikt. Per 

26 kinderen is één speelplek aanwezig, met een goede spreiding over de stad. Er zijn meerdere 

argumenten om dit aanbod aan te passen, te weten: 
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 De financiële taakstelling: Uitvoering geven aan bezuinigingsmaatregel 8,5 (indikken areaal 

openbare sport- en speelplekken) 

 De kwaliteit van de speelplekken: Maastricht beschikt enerzijds over grotere sport- en 

speelvoorzieningen met een ruim aanbod van afwisselende toestellen en met een goede 

ontmoetingsmogelijkheden. Deze sport- en speelplekken bieden voldoende uitdaging en 

afwisseling voor een goede motorische ontwikkeling. Er zijn echter nog veel meer speelplekken 

waarvan de meerwaarde in twijfel mag worden getrokken (kleine speelplekken, met één of enkele 

toestellen en daardoor weinig speel- ,beweeg- en ontmoetingswaarde). Vaak zijn die kleine 

speelplekken ook nog op een steenworp afstand gelegen van andere kleinere of grotere 

speelplekken. 

 IKC-ontwikkeling: Bij speerpunt 1 van de nota Beweegvriendelijk Maastricht is als ambitie 

geformuleerd om rondom de nieuwe IKC’s een beweegvriendelijke omgeving te realiseren. Het is 

meer dan verdedigbaar dat in dat geval de kleinere speelplekken rondom deze IKC-locaties komen 

te vervallen. Hierbij wordt uitgegaan van het afstandscriterium van 400 meter zoals o.a. 

opgenomen in de Omgevingsvisie Maastricht 2040 en de sportnota. 

 

Er zijn kortom, meerdere goede redenen om naar het aanbod van openbare sport- en speelplekken te 

kijken. Daarbij moet direct worden opgemerkt dat de bezuinigingstaakstelling van de gemeente fors is. 

Deze opmerking vloeit mede voort uit de opbouw van de kosten van de huidige speelplekken. Er zijn 

in Maastricht ongeveer 200 openbare sport- en speelplekken. De kosten voor instandhouding zijn voor 

elke locatie bekend. Deze zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Er zijn grote 

verschillen in de kosten per locatie. Eenieder zal begrijpen dat de instandhoudingskosten van de 

sportplek aan De Griend (skate/skeeler, sportkooi, etc.) een veelvoud is van de kosten van een kleine 

speelplek met enkele toestellen voor de kleinste kinderen.  

Om de kostenstructuur van de openbare sport- en speelplekken inzichtelijk te maken zijn de sport- en 

speelplekken in een volgorde gezet van klein naar groot. Vervolgens is berekend wat de jaarlijkse 

kosten voor instandhouding zijn voor de 50 grootste plekken, voor de daaropvolgende 50 middelgrote, 

de daaropvolgende 50 kleinere en voor de 50 kleinste speelplekken. In figuur 1 is per groep 

weergegeven hoeveel procent van het jaarlijkse totale budget voor instandhouding van alle sport- en 

speelplekken, die groep opsoupeert.  
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Figuur 1: Instandhoudingskosten speelplekken naar omvang van de plekken. 

 

Uit de figuur blijkt dat de jaarlijkse kosten voor de kleinste 50 speelplekken bijna verwaarloosbaar zijn. 

Deze 50 kleinste plekken souperen slechts 3% op van het totale budget. De daaropvolgende 50 kleine 

plekken zijn verantwoordelijk voor 11 % van de kosten. De meeste kosten (60% van alle kosten) 

worden veroorzaakt door de 50 grootste sport- en speelplekken. Met andere woorden, als er € 

200.000, -- (iets meer dan 40% van het budget) wordt bezuinigd dan zal: 

 Hetzij de 50 kleinste, de 50 kleine en de 50 middelgrote speelplekken en nog een aantal grote 

speelplekken moeten worden opgeheven om de bezuinigingstaakstelling te bereiken. 

 Hetzij vrijwel alle grote sport- en speelplekken moeten worden opgeheven. 

 Hetzij een slimme combinatie van de bovenstaande twee. 

Kortom, het behalen van de bezuinigingstaakstelling leidt ‘linksom of rechtsom’ tot rigoureuze 

ingrepen. Om de besluitvorming op dat gebied te ondersteunen zijn er drie scenario’s gemaakt en zijn 

per scenario de gevolgen (zowel financieel als op het gebied van aanbod, spreiding en kwaliteit van 

speelplekken) inzichtelijk gemaakt.  

Scenario 1: Het raadbesluit 

Uitgangspunt 

In dit scenario is het behalen van de bezuinigingstaakstelling het uitgangspunt geweest. Er is strikter 

uitgegaan van de inrichtingsprincipes zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Maastricht 2040. Te 

weten: De focus ligt op één, bij voorkeur centraal gelegen, goede en veilig bereikbare, openbare 

sport- en speelvoorziening per buurt (eventueel voor twee buurten samen). Hier omheen blijft een 

beperkt aantal kleinschalige sport- en/of speelvoorzieningen bestaan waarbij voor jeugd t/m 12 jaar 
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uitgegaan wordt van een actieradius van 400 meter. Vanaf 12 jaar, inclusief volwassenen en senioren, 

is deze 1000 meter 

Gezien de taakstelling kunnen niet alle grote sport- en speelplekken behouden blijven. Er wordt 

daarom ook flink gesaneerd in de locaties voor tieners (halveren van het aantal calisthenics-locaties, 

opheffen skatevoorziening Kennedybrug), verdwijnen er een tiental jeu des boules banen en verdwijnt 

ook een aantal grotere speelplekken voor de jongste jeugd. Verder vindt rondom de grotere sport- en 

speelplekken een stevige sanering plaats van kleine speelplekken, tenzij in dat geval een 70-

kilometerweg overgestoken moet worden (50-kilometerwegen zijn in dit scenario niet als harde grens 

aangehouden). In dit scenario is gestreefd naar een iets ruimer aanbod van sport- en speelplekken in 

de wijken waar de sport- en beweegdeelname het laagst is. Juist in die wijken is het niet 

vanzelfsprekend dat inwoners lid worden van sportverenigingen en zijn openbare sport- en 

speelplekken belangrijk.  

De gevolgen 

Aanbod 

De gevolgen van het eerste scenario op het aanbod van speelplekken in Maastricht zijn 

vanzelfsprekend groter dan in scenario 2. Van de bestaande 200 speelplekken worden er circa 125 

opgeruimd. Er blijven dus nog 75 speelplekken in de stad over. Per 75 kinderen is er een speelplek. In 

bijlage 2 is een overzicht opgenomen per buurt welke locaties worden voorgesteld om op te heffen. 

Ook is een kaart (bijlage 4 en 5) toegevoegd van Maastricht met daarop de situatie van de sport- en 

speelplekken na uitvoering van scenario 3. Om de sport- en speelplekken zijn cirkels getrokken met 

een afstand van 400 meter om de locatie heen. Hierdoor wordt zichtbaar dat voor vrijwel iedereen 

binnen 400 meter van de woning een sport en/of speelplek beschikbaar is.  

In tabel 2 is per stadsdeel weergegeven wat de gevolgen zijn voor het aanbod van de speelplekken 

voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Per stadsdeel wordt weergegeven hoeveel kinderen er zijn per 

speelplek, zowel voor de huidige situatie als voor de situatie wanneer er 125 speelplekken zijn 

opgeruimd. Ook is aangegeven wat de uitgaven zijn per kind per jaar voor de speelplekken per 

stadsdeel (huidig en toekomstig). Als laatste is per stadsdeel aangegeven hoeveel procent er wordt 

bezuinigd op de speelplekken in het scenario.  
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Tabel 2: Gevolgen van scenario 1 op het aanbod van en de uitgaven aan speelplekken per stadsdeel. 

 Huidig Scenario 1 Besparing 

 Aantal kinderen 

per plek 

Uitgaven 

per kind 

per jaar 

Aantal kinderen 

per plek 

Uitgaven 

per kind 

per jaar 

Besparing 

Stadsdeel 0-5 jr 6-11 jr  0-5 jr 6-11 jr   

Centrum 30 19  € 32,56  65 41  € 16,44  50% 

Zuidwest 37 37  € 22,31  69 69  € 18,17  19% 

Noordwest 21 21  € 60,06  60 61  € 32,24  46% 

Noordoost 26 28  € 57,05  67 71  € 35,50  38% 

Zuidoost 31 34  € 28,50  135 146  € 14,01  51% 

Totale stad 26 26  € 45,30  74 75  € 25,55  44% 

 

Uit de tabel blijkt dat in dit scenario circa 1/3 van de speelplekken voor de 0 tot 12-jarigen overblijft. De 

uitgaven aan speelplekken per kind blijven in de stadsdelen Noordwest en Noordoost (daar waar de 

sport- en beweegdeelname het laagst is) het hoogst.  

Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de van locaties voor tieners (o.a. indikken van het aantal 

calisthenics-locaties, opheffen skatevoorziening Kennedybrug i.v.m. nabijheid skatebaan Griend), het 

verdwijnen van een tiental jeu des boules banen en het verdwijnen van een aantal grotere sport- en 

speelplekken, 43% op het areaal voor deze doelgroep wordt bezuinigd. 

Niet de gehele bezuiniging wordt gerealiseerd (in totaal 44% in plaats van 50% van het beschikbaar 

budget). Verwacht wordt dat de laatste 6% bezuiniging nog kan worden gevonden door middel van 

efficiencymaatregelen zonder dat dit tot het opheffen van extra sport- en speelplekken moet leiden.  

Het verwijderen van de circa 125 sport- en speelplekken kost geld. Immers er is sprake van sloop, 

afvoeren materialen en het herstellen van de openbare ruimte. Deze kosten worden geraamd op 

€500.000.  
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Scenario 2: Conform speerpunt 3 van de nota Beweegvriendelijk Maastricht: 

Kwaliteitsslag openbare sport- en speelplekken:  

De uitgangspunten 

In dit scenario is het gehele aanbod van speelplekken op wijkniveau tegen het licht gehouden. Daarbij 

is per wijk gekeken naar het verminderen van het aantal locaties op basis van de inrichtingsprincipes 

van de Omgevingsvisie Maastricht 2040.  

 Behoud van de kwalitatief goede en grotere sport- en speelplekken: de grotere en kwalitatief goede 

plekken, die de meeste uitdaging bieden, blijven behouden. Sport- en speelplekken binnen een 

straal van 400 meters van deze grotere plekken komen in aanmerking voor opheffen. 

 Behoud van spreiding: In dit scenario is ook gekeken naar de mogelijkheden voor vooral jonge 

kinderen om een speelplek te bereiken zonder dat een verbindingsweg moeten worden 

overgestoken. Daarbij zijn 50-kilometerwegen als ‘harde grens’ aangehouden. Ook is zoveel 

mogelijk gekeken naar het handhaven van een redelijk aanbod, gegeven het aantal kinderen in de 

betreffende wijk. 

 Terugdringen van overmaat: In sommige wijken is sprake van een onevenredig groot aantal sport- 

en speelplekken, vaak ook binnen enkele tientallen meters van elkaar gevestigd. In dergelijke 

situaties wordt een stevige reductie van het aantal locaties voorgesteld. 

De gevolgen 

Aanbod 

Gevolg van dit scenario is dat het aantal sport- en speelplekken wordt teruggebracht van circa 200 

naar circa 125. Dat is een daling van 75 plekken. Er is dan per 50 kinderen een sport of speelplek. 

Ondanks deze daling is in scenario 2 nog steeds sprake van een goed verdedigbare spreiding van 

sport- en speelplekken. Vrijwel nergens zal het voorkomen dat jonge kinderen (tot circa 10 jaar) een 

50-kilometerweg moeten oversteken om een sport of speelplek te bereiken. Ook geldt dat in dit 

scenario alle grote sport- en speelplekken gehandhaafd blijven. 

Financieel 

Een groot nadeel van Scenario 2 is dat het scenario niet in de buurt komt van de beoogde taakstelling 

van 50%. Met scenario 2 wordt slechts 9% bezuinigd op de jaarlijkse kosten voor instandhouding 

(€50.000). Dat is ook niet verwonderlijk, want scenario 2 zet in op behoud van de grotere plekken 

(60% van het budget) en terugdringing van de overmaat aan kleinere, weinig aantrekkelijke 

speelplekken. Die laatste categorie speelplekken brengt nu eenmaal relatief weinig kosten met zich 

mee. 
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Scenario 3: Niets doen 

Het is vanzelfsprekend mogelijk om niets te doen. In dat geval blijft het huidige aanbod van 

speelplekken gehandhaafd met alle voor- en nadelen van dien. Voordelen zijn de fijnmazige spreiding 

en het draagvlak onder grote delen van de bevolking (het opheffen van speelplekken, hoe goed 

onderbouwd ook, leidt vrijwel altijd tot stevige weerstand bij de omwonenden). Per 25 kinderen is er 

een speelplek. 

Er zijn ook nadelen aan dit scenario verbonden. Er blijft in dit geval een (te) ruimhartig aanbod van 

sport- en peelplekken, waarbij er te veel speelplekken gehandhaafd blijven waarvan de meerwaarde 

(zijnde de speel-, beweeg- en de ontmoetingswaarde) echt betwijfeld mag worden. Vanzelfsprekend 

wordt de bezuinigingstaakstelling niet bereikt.  

Tabel 3: De scenario’s samengevat. 

 Scenario 1, het 

Raadsbesluit 

Scenario 2, 

kwaliteitsslag 

Scenario 3, niets doen 

Aantal openbare sport- 

en speelplekken  

75 125 200 

Structurele besparing € 200.000 € 50.000, (inzetten 

onderwijs) 

- 

Besparing als % van 

de totale kosten 

44% 9% - 

 

Communicatie 

 

Na besluitvorming van de Raad wordt er een communicatietraject gestart. De buurten worden 

geïnformeerd over de consequenties van de bezuinigingen op de sport- en speelplekken in hun buurt. 

We hebben eerst tijd genomen om de consequenties op buurtniveau van de bezuinigingsmaatregel in 

beeld te brengen. Het moment om contact te leggen me de buurten hebben we helaas als gevolg van 

corona moeten uitstellen. Nu we te maken hebben met een lockdown is het niet mogelijk (geweest) 

om (fysiek) op buurtniveau in gesprek te gaan met inwoners en andere betrokken partijen. We willen 

dit proces zorgvuldig inzetten. Het onderwerp leent zich niet om digitaal te bespreken. 
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Er zijn 36 buurten in Maastricht. In de binnenstad zijn geen locaties aanwezig en dit wijzigt ook niet. In 

3 buurten wijzigt er niks. Met 32 buurten vinden dan informerende gesprekken plaats. Naar 

verwachting zal dit door alle coronamaatregelen niet voor de zomervakantie 2021 opgestart kunnen 

worden. De inschatting is dat er 1 à 2 gesprekken per buurt nodig zijn. De verwachting is dat de 

communicatie met de 32 buurten een half jaar gaat duren. 

 In sommige buurten is er de ruimte om in overleg met de buurt te bekijken of de keuze voor de 

locaties die behouden blijven de meest geschikte/gewenste is. Hierbij is het wenselijk wel rekening te 

blijven houden met het afstandscriteria van 400 meter.  

 

Gefaseerd afbouwen  

Vanaf 2022 is er geen budget meer om de sport- en speelplekken die in scenario 1 voorgesteld zijn te 

verwijderen, in stand te houden. Immers het budget voor zowel het dagelijks beheer en onderhoud 

(denk hierbij aan reparaties aan toestellen en ondergronden, herstellen van vandalisme, uitvoeren van 

inspecties, schoonhouden van locaties) en de vervangingen is gehalveerd.  

De eigenaar van een openbaar toegankelijk speeltoestel is verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. 

De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 

(WAS). De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) is belast met de controle en inspectie van de veiligheid 

van speeltoestellen. Als eigenaar van de ondergrond is en blijft de gemeente aansprakelijk voor 

(eventuele) schade aan sport- en speelvoorzieningen. Het risico om het onderhoud en beheer van 

sport- en speeltoestellen over te dragen aan buurtbewoners is –helaas- te groot.  

Zodra met een buurt het communicatieproces is afgerond starten we met het afbouwen van het 

dagelijks beheer en onderhoud van de locaties die niet behouden blijven. Indien uit de (wettelijk 

verplichte) inspecties blijkt dat de reparatie kosten te hoog zijn en deze niet meer in verhouding staan 

tot de instandhoudingstermijn van het toestel wordt dit verwijderd. De verwachting is dat eind 2024 

scenario 1 kan worden afgerond. Overigens houdt dit niet in dat er niet meer gesport of gespeeld kan 

worden op locaties waarvan de sport en/of speeltoestellen verwijderd zijn. Deze mogelijkheid blijft er 

wel maar dan zonder speel- en/of sporttoestellen. De sport- en speelplekken die behouden blijven 

worden conform de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) vervangen. De inrichtingsplannen van 

deze locaties worden, net als nu, voorgelegd aan de buurt.  
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Bijlage 1: Overzicht scenario 1 per buurt  
  

Aantal locaties die 

vervallen 

Aantal locaties die 

behouden blijven 

Percentage 

(budget) dat 

vervalt 

Daalhof 7 5 50% 

Heugemerveld 3 1 57% 

Nazareth 4 1 45% 

Limmel 2 1 39% 

WitteVrouwenVeld 9 3 60% 

Malberg 13 5 46% 

De Heeg 12 3 58% 

Amby 7 5 27% 

Borgharen 1 2 32% 

Biesland 2 1 30% 

Campagne 1 2 22% 

Caberg 2 2 61% 

Oud Caberg 2 2 27% 

Belfort 5 3 41% 

Mariaberg 4 2 39% 

Dousberg /Hazendans 2 2 58% 

Malpertuis 6 3 32% 

Pottenberg 6 2 42% 

Brusselsepoort 5 2 59% 

Wolder 2 1 20% 

Jekerdal (1 locatie) 0 2 0% 

Villapark 1 1 32% 

Wijck 1 1 23% 

Sint Maartenspoort 3 1 55% 

Boschstraatkwartier 0 1 0% 

Statenkwartier 1 1 61% 

Kommelkwartier (1) 1 1 4% 

Jekerkwartier 2 4 67% 

Binnenstad (0) 0 0 0% 

Boschpoort 3 2 49% 
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Wijckerpoort 2 3 21% 

Itteren 1 1 45% 

Randwijck 1 1 47% 

Heugem 8 1 53% 

Heer  6 4 45% 

Scharn 4 1 80%    

 

TOTALEN 129 73 45% 
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Bijlage 2: Overzicht voorstel per buurt scenario 1. 
 

Wijk Speelplek Aktie 

AMBY Appelhegge trapveld Handhaven 

AMBY Schovenlaan OPRUIMEN 

AMBY Dennenhoven OPRUIMEN 

AMBY Molenweg Handhaven 

AMBY Doomhoeve OPRUIMEN 

AMBY Roggehegge OPRUIMEN 

AMBY Heukelplein OPRUIMEN 

AMBY Jan Peterstraat (school) Handhaven 

AMBY Molenweg Tina Handhaven 

AMBY Appelhegge Handhaven 

AMBY Discusworp Geusseltpark Handhaven 

BELFORT Keurmeestersplein Handhaven 

BELFORT Wolkammersdreef Tinnegietersdreef OPRUIMEN 

BELFORT Ebenistendreef Touwslagersdreef OPRUIMEN 

BELFORT Ooftmengersdreef OPRUIMEN 

BELFORT Beeldsnijdersdreef OPRUIMEN 

BELFORT Hultersdreef Handhaven 

BELFORT Kroesmeesterdreef OPRUIMEN 

BELFORT Klokbekerstraat Akkerwig Handhaven 

BIESLAND Cannerweg OPRUIMEN 

BIESLAND Athosplein Gascognelaan OPRUIMEN 

BIESLAND Sint Theresiaplein Handhaven 

BORGHAREN Bovenstraat Middenstraat OPRUIMEN 

BORGHAREN Hertog van Brabantlaan Handhaven 

BORGHAREN Ireneweg Handhaven 

BOSCHPOORT Jachthoornstraat Meutestraat OPRUIMEN 

BOSCHPOORT Nimrodstraat Handhaven 

BOSCHPOORT Weidmannstraat OPRUIMEN 

BOSCHPOORT Voedingskanaalweg Handhaven 

BOSCHSTRAATKWARTIER Sint Teunisstraat Handhaven 

BRUSSELSE POORT Erfprinsbastion OPRUIMEN 

BRUSSELSE POORT Fons Olterdissenstraat OPRUIMEN 

BRUSSELSE POORT Orleansplein OPRUIMEN 

BRUSSELSE POORT Sint Lucassingel OPRUIMEN 

BRUSSELSE POORT Mariabastion Handhaven 

BRUSSELSE POORT Frederik Bastionstraat OPRUIMEN 

BRUSSELSE POORT Antoon van Elenstraat Handhaven 

CABERG Tamboerijnstraat Handhaven 

CABERG Rondostraat OPRUIMEN 

CABERG Bazuinstraat 2 locaties Handhaven 

CABERG Peter Huijssenlaan OPRUIMEN 

CAMPAGNE Emilionlaan OPRUIMEN 

CAMPAGNE Aramislaan Handhaven 

CAMPAGNE Pomerollaan Handhaven 

DAALHOF Marsanahof Opruimen 

DAALHOF AppiushofDrenkelingsweg Handhaven 

DAALHOF Muzenhof Opruimen 

DAALHOF NeptunushofTrichterbaan Handhaven 
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DAALHOF Palatijnhof OPRUIMEN 

DAALHOF Cupidohof Romeinsebaan 
Verplaatsen naar 
Vulcanushof 

DAALHOF Cyclopenhof 
Verplaatsen naar 
Centaurenhof 

DAALHOF PlutohofTrichterbaan OPRUIMEN 

DAALHOF Cassiushof OPRUIMEN  

DAALHOF Centaurenhof handhaven 

DAALHOF Vulcanushof Pomonahof handhaven 

DAALHOF TellushofJupiterhof Handhaven 

DAALHOF Romulushof 
Verplaatsen naar 
Centaurenhof 

DAALHOF PliniushofVergiliushof Handhaven 

DAALHOF RomeinsebaanAureliushof OPRUIMEN 

DE HEEG Ramershaag OPRUIMEN 

DE HEEG Trappendaal100meter OPRUIMEN 

DE HEEG Moesdaal100meter OPRUIMEN 

DE HEEG Trappendaal OPRUIMEN 

DE HEEG HaafkensborgTO68 OPRUIMEN 

DE HEEG Welsdaal Handhaven 

DE HEEG Smissenhaag OPRUIMEN,  

DE HEEG Geyaartsborg OPRUIMEN,  

DE HEEG Holdaal OPRUIMEN 

DE HEEG Reyershaag Handhaven 

DE HEEG Camphaag OPRUIMEN,  

DE HEEG ReyckenborgNoteborg OPRUIMEN 

DE HEEG Moselborg OPRUIMEN 

DE HEEG Maastrichterweg Kinderboerderij opruimen 

DE HEEG BrusborgRijksweg Handhaven 

DOUSBERG HAZENDANS Martenslindestraat Handhaven 

DOUSBERG HAZENDANS Veldwezeltstraat OPRUIMEN 

DOUSBERG HAZENDANS Hazendansplein Handhaven 

DOUSBERG HAZENDANS Koninksemstraat OPRUIMEN 

HEER Gerard Walravenstraat Handhaven 

HEER Henricus van Heerstraat OPRUIMEN 

HEER Oeslingerbaan OPRUIMEN 

HEER Godefridus van Heerstraat OPRUIMEN 

HEER Atoomstraat OPRUIMEN 

HEER Sint Servatiusweg Handhaven 

HEER NielsBohrstraatMarcusTellerstraat OPRUIMEN 

HEER Breemakkergaard OPRUIMEN 

HEER Keersboomgaard Handhaven 

HEER 7 Januaristraat Handhaven 

HEUGEM DeDistele OPRUIMEN 

HEUGEM Oosterweg OPRUIMEN 

HEUGEM Atropabeemd OPRUIMEN 

HEUGEM Lunariabeemd OPRUIMEN 

HEUGEM Molensingel OPRUIMEN 

HEUGEM Molensingel OPRUIMEN 

HEUGEM Aan de Dellinge OPRUIMEN 

HEUGEM Bolderikplein OPRUIMEN 

HEUGEM Kornoeljeweerd Handhaven 

HEUGEMERVELD MgrPoelsplein OPRUIMEN 
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HEUGEMERVELD PausLeo13plein OPRUIMEN 

HEUGEMERVELD AalmRoumenplein OPRUIMEN 

HEUGEMERVELD AalmVerheggenplein Handhaven 

ITTEREN Geneinde Putsteeg OPRUIMEN 

ITTEREN Op de Bos Handhaven 

JEKERDAL Champs Elyseeweg Beren Handhaven 

JEKERDAL Mergelweg Handhaven 

JEKERKWARTIER Tapijnterrein OPRUIMEN 

JEKERKWARTIER Grote Looierstraat Handhaven 

JEKERKWARTIER Callistenics StayOK Handhaven 

JEKERKWARTIER Aldenhofpark Berenkuil Handhaven 

JEKERKWARTIER Kempland Handhaven 

JEKERKWARTIER John F Kennedybrug OPRUIMEN 

KOMMELKWARTIER Calvariestraat AbrahamsLook OPRUIMEN 

KOMMELKWARTIER Jekerstraat Handhaven 

LIMMEL Judeaweg 110 Kinderboerderij OPRUIMEN 

LIMMEL Jerichoplein Handhaven 

MALBERG Vendelplein1 OPRUIMEN 

MALBERG TaalmansruweSchoutruwe OPRUIMEN 

MALBERG Busselplein OPRUIMEN 

MALBERG Dukaatruwe Handhaven 

MALBERG Negenputruwe1-5 Handhaven 

MALBERG Wijsdomruwe OPRUIMEN 

MALBERG Beugelruwe OPRUIMEN,  

MALBERG Keilruwe OPRUIMEN,  

MALBERG Kaatsruwe OPRUIMEN,  

MALBERG Klosruwe OPRUIMEN,  

MALBERG Krulbolruwe OPRUIMEN,  

MALBERG Recessenplein OPRUIMEN 

MALBERG Vendelpleinspeelterrein OPRUIMEN 

MALBERG Florijnruwe OPRUIMEN,  

MALBERG Dukaatplein Handhaven 

MALBERG Negenputruwe Handhaven 

MALBERG MFAschoolSchildruwe OPRUIMEN 

MALBERG BunderruweVennepark (SONA SUTU) Handhaven 

MALPERTUIS Tiecelijnstraat OPRUIMEN  

MALPERTUIS Criekenput OPRUIMEN 

MALPERTUIS Forcadentstraat OPRUIMEN 

MALPERTUIS Sproetenpad Handhaven 

MALPERTUIS Courtoisstraat Bavestraat OPRUIMEN 

MALPERTUIS Cleenbejach OPRUIMEN 

MALPERTUIS Grimbeertstraat OPRUIMEN 

MALPERTUIS Sproetenpad1 Handhaven 

MALPERTUIS Bunderruwe Handhaven 

MARIABERG Begoniastraat OPRUIMEN 

MARIABERG Borgesiusplantsoen OPRUIMEN 

MARIABERG Volksplein 
OPRUIMEN wipkip en 
vloer 

MARIABERG Aert van Trichtweg OPRUIMEN 

MARIABERG Florasingel Handhaven 

MARIABERG Bataviaplantsoen Handhaven 

NAZARETH Kasteel Neubourgweg OPRUIMEN 

NAZARETH Kasteel Terwormstraat OPRUIMEN 
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NAZARETH Kasteel Oostplein OPRUIMEN 

NAZARETH Kasteel Aldengoorstraat OPRUIMEN 

NAZARETH Miradorplein Handhaven 

OUD CABERG Kozakkenweg Wanstraat OPRUIMEN 

OUD CABERG Papyrussingel Raffineursdonk OPRUIMEN 

OUD CABERG Atlasdonk Handhaven 

OUD CABERG Symfoniesingel 117 Symfonieke Handhaven 

POTTENBERG Amfoorpad OPRUIMEN 

POTTENBERG Roemerstraat Sprankelplek OPRUIMEN 

POTTENBERG Majolicastraat OPRUIMEN 

POTTENBERG Kollefitstraat OPRUIMEN 

POTTENBERG Potterieplein Handhaven 

POTTENBERG Amfoorstraat OPRUIMEN 

POTTENBERG Opalinestraat OPRUIMEN 

POTTENBERG Roemerstraat CruiffCourt Handhaven 

RANDWYCK Praaglaan Handhaven 

SCHARN Padualaan OPRUIMEN 

SCHARN Prins Mauritslaan OPRUIMEN 

SCHARN 5Mei/13Septemberplein Handhaven 

SCHARN DrWillemstraat OPRUIMEN 

SCHARN Maartveld OPRUIMEN 

SINT MAARTENSPOORT Fransiscus Romanushof OPRUIMEN 

SINT MAARTENSPOORT Coclerstraat OPRUIMEN 

SINT MAARTENSPOORT Antonius Bieleveldstraat OPRUIMEN 

SINT MAARTENSPOORT Grote Griend Handhaven 

STATENKWARTIER Charles Voscour Handhaven 

STATENKWARTIER Misericordeplein OPRUIMEN 

VILLAPARK Aylvalaan OPRUIMEN 

VILLAPARK Sint Willibrordusstraat Handhaven 

WITTE VROUWENVELD BurgVanOppenPijlstraat OPRUIMEN 

WITTE VROUWENVELD Burgemeestersplein OPRUIMEN 

WITTE VROUWENVELD BurgPijlstraat OPRUIMEN 

WITTE VROUWENVELD Karolingenstraat OPRUIMEN 

WITTE VROUWENVELD Edisonstraat Handhaven 

WITTE VROUWENVELD Terblijterweg OPRUIMEN 

WITTE VROUWENVELD Aartshertogenstraat OPRUIMEN 

WITTE VROUWENVELD BurgBauduinstraat  Handhaven 

WITTE VROUWENVELD Friezenplein Handhaven 

WITTE VROUWENVELD Habsburgerplein OPRUIMEN 

WITTE VROUWENVELD EdisonstraatAmpereplantsoen Handhaven 

WITTE VROUWENVELD BurgVanOppenstraat OPRUIMEN 

WOLDER Veulenerbank achter nr4 OPRUIMEN 

WOLDER Zepperenbank Mopertingenbank OPRUIMEN 

WOLDER Veulenerbank Handhaven 

WYCK Bellefroidlunet Charles Eijckpark OPRUIMEN 

WYCK Bourgogneplein Handhaven 

WYCKERPOORT Oranjeplein Handhaven 

WYCKERPOORT Prof PieterWillemstraat OPRUIMEN 

WYCKERPOORT Senecalplein OPRUIMEN 

WYCKERPOORT Old Hickoryplein Cruyff Court Handhaven 

WYCKERPOORT Old Hickoryplein Handhaven 
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Overzicht verwijderen jeu des boules banen, reeds verwerkt in bovenstaand overzicht. 

Nazareth Kasteel Terwormstraat 3 banen 

Malpertuis Criekenput 1 baan 

Malpertuis Tiecelijnstraat 1baan 

Maartenspoort Fransiscus Romanushof 1 baan 

Statenkwartier Misericordeplein 2 banen 

Itteren Geneinde Putsteeg 1 baan 

Heugem Oosterweg 1 baan 

Heugem De Distele 1 baan 

Scharn Prins Mauritslaan 1 baan 

Sint Pieter Lage Kanaaldijk 1 baan 
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Bijlage 3: Drie voorbeelden op buurtniveau. 

Amby 

 

 

WVV  
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Heugemerveld 
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Bijlage 4: Kaarten Maastricht 

Overzicht sportplekken 1-12-2020 
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Situatie sportplekken na uitvoering bezuinig 

 

 
 

 

 

 

 

Sportlocaties met straal 

van 400 meter. 
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Overzicht speelplekken per 1-12-2020 
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Overzicht speelplekken na bezuiniging met straal van 400 meter. 

 

 
 

 


