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Nota: Speulentere
Geachte Burgemeester, wethouders en raad van Maastricht
Wij als buurt Limmel maken zich samen met onze bewoners en zeker onze jeugd zorgen over uw plan
om de broodnodige speelvoorzieningen voor een groot deel op te ruimen in uw nota speulentere.
De naam van de nota doet toch in onze ogen anders vermoeden, het had een nota moeten zijn in
samen overleg met de buurten en bewoners om meerdere speelplekken te realiseren maar het
tegendeel is jammer genoeg waar.
Onderstaande willen we graag onder uw aandacht brengen en sluiten ons helemaal aan bij het
betoog van onze kinderboerderij Limmel Judeaweg die hun (ons) speeltoestel zien verdwijnen in
deze plannen.
e.e.a. is samen opgesteld en verstuurd.

Wat betreft de plek die nu gehandhaafd blijft volgens uw voorstel:
Speelplek Jerichoplein
Jerichoplein is fijn te vernemen dat deze niet op de lijst opruimen is beland, waar de jeugd in alle
leeftijden zijn plek of hangplek heeft gevonden en veelal gebruik van wordt gemaakt zo ook nu de
speelplek op onze kinderboerderij dicht is i.v.m. met de covid pandemie. Het is er eigenlijk nu te druk
en worden de allerkleinste overlopen die een mooie plek met toezicht hebben normaal op onze
kinderboerderij.
Ook fijn is te vernemen dat de Jeu de boules banen niet in aanmerking komen waar 4 keer per week
in georganiseerd groepsverband driftig gebruik van wordt gemaakt door een 20 tal bewoners.
Deze spelers hebben reserve materiaal als de jeugd op dat zelfde plein mee willen spelen en eens
een balletje mee willen gooien.
We willen U alle hiervan bewust maken om te voorkomen dat straks andere gedachten opkomen als
het voorstel door de raad komt en blijkt dat de geraamde bezuinigingen niet gehaald worden en
daardoor te switchen met speel/jeu de boules plekken.
Niet genoemd in het voorstel
Voetbalkooi
Wat niet genoemd wordt in de nota is de voetbalkooi nabij de Hoolhoes locatie.
Het is duidelijk dat die straks weg moet op deze plaats door de huizenbouw die er plaats gaat vinden,
de kooi zou opgeslagen worden en weer in de buurt worden opgebouwd.
Echter zijn de plannen vanuit de buurt al medio 2017 in uw bezit. Er is 1 voorstel terug gekomen
uwerzijds om de kooi ter zijne tijd te plaatsen op het gat langs de Willem Alexanderweg dit is nog
altijd ons inziens onveilig en te veraf van de wijk.
Ons voorstel was om een kooi te realiseren die ook een verbindende functie heeft van Limmel met
de student en docent zoals ook de beweegtuin die als optie gesitueerd is in het park nabij de
moestuin en de spaarbekken en waar ook de Beatrixhaven werknemer gebruik van kan maken in de
middaguren. Hierover hebben diversen gesprekken plaatsgevonden met ons buurtnetwerk en
toenmalige wethouders maar is nog geen enkel concrete toezegging hierin gedaan, eigenlijk blijft het
zeer stil.

Ook naar vragen door ons buurtnetwerk over de stand van zaken afgelopen 24 februari bij uw
beleidsmedewerker met nogmaals in het kort het voorstel van de buurt hebben zij nog geen
antwoorden op verkregen.
Misschien nu doorpakken om maar eens een slogan te gebruiken en met de buurt in overleg te
treden want opslaan brengt ook onnodige kosten met zich mee.
Wij gaan er nog altijd van uit dat minimaal de kooi na afbraak zeer snel terug komt en er plannen in
overleg hierover zijn gemaakt.
Tevens willen wij U erop wijzen dat er een nieuw stukje Limmel bijkomt de locatie Hoolhoes waar
gelukkig veel jonge gezinnen komen wonen waar de vraag naar kleine speelvoorzieningen ook op de
loer liggen. De speelplaats van de op die locatie gelegen geluksvogel is dicht na schooltijd.
Ook zijn wij van mening dat het gedeelte ten zuiden van de drukke balijeweg er bekaaid af komt wat
betreft speelgelegenheden met kleine speeltoestellen.
Je kunt niet verwachten dat de kinderen daar met een gerust hart van de ouders/opvoeders naar de
andere kant van onze wijk laten gaan om te spelen en bewegen.
Dit alles is een roep van verontrustende buurtbewoners die tevens bij deze ons buurtnetwerk Limmel
willen ontlasten in hun veel te drukke en goede werk voor onze buurt Limmel!
Graag nemen wij - zodra de corona maatregelen het toelaten – deel aan de door u te organiseren en
geplande fysieke overleg- en informatiebijeenkomsten met de buurten/belanghebbenden om onze
visie en standpunten (nogmaals) kenbaar te maken mocht dit nodig zijn.
Wij hopen tevens dat u uw voorstel wilt heroverwegen en/of dat er momenteel geen onomkeerbare
besluiten genomen worden, waardoor het geplande overleg geen zin meer heeft.
Vriendelijke groeten,
Zeer verontrustende bewoners Limmel van klein naar groot
Buurtnetwerk Limmel
Stichting Kinderboerderij Limmel
p/a Emmausstraat 34
6222CJ Maastricht

