Aan: Wethouder Jongen en de leden van de gemeente raad Maastricht
Van: Zeer verontrustende bewoners Limmel van klein naar groot,
Buurtnetwerk Limmel en
Stichting Kinderboerderij Limmel
Onderwerp: Vragen i.v.m. speelvoorzieningen in Limmel
Maastricht, 19 april 2021
Geachte wethouder Jongen en leden van de gemeente raad Maastricht.
Graag willen wij ons met gepaste vreugde uitspreken over het inzien dat je niet zomaar 125
speelplekken kunt wegnemen in onze stad Maastricht.
Voor ons in Limmel betekende dit dat er over niet al te korte tijd alleen nog maar de voorzieningen
op het Jerichoplein overbleven, mede om reden dat ook de voetbalkooi op korte termijn wordt
afgebroken en opgeslagen i.v.m. het project Hoolhoes.
Toch blijven er vragen hangen bij ons waarbij wij de onderstaande vragen op korte termijn graag
beantwoord zien. De andere zullen we bewaren in het beloofde gesprek met de buurt.
Het speeltoestel (eigendom kinderboerderij Limmel) op onze kinderboerderij stond op de lijst van
opruimen.
Dat het blijft staan is natuurlijk de enige goede keus die U kon maken, maar in de beantwoording van
U op de vragen gesteld door PVM en beantwoord op 12 april stelt u als antwoord op vraag 2,
Elke locatie wordt vier keer per jaar geïnspecteerd. De bevindingen hiervan worden gerapporteerd
aan de gemeente Maastricht. Mede op basis van deze rapportages en bezoeken is het
raadsvoorstel tot stand gekomen.
De vraag van ons is dan ook vrij simpel:
-Wat is de aanleiding (geweest) om te kiezen voor het opruimen van dit mooie speeltoestel eer dat
het eigendom is van de kinderboerderij weliswaar op grond van de Gemeente.
Vorige week is het speeltoestel - in opdracht van U - toevallig weer gekeurd en is het toestel weer
zonder aantekeningen goedgekeurd, mede ook door het zelf doen van het onderhoud.
-Graag zouden wij de motivatie van het opruimen van dit speeltoestel van U ontvangen.
-Wordt de voetbalkooi op korte termijn weer herplaatst in de wijk Limmel?
Tevens willen wij U ook nog graag wijzen op onze brieven ‘Speulentere’ en ‘van de Kinderboerderij
Limmel’ in Uw bezit 15 maart jl. waar wij nog enkele vragen stellen en aandachtspunten onder Uw
aandacht hebben gebracht, waaronder o.a. ook het plan (2018 in uw bezit) van de buurt achter de
kinderboerderij, tevens ook geschikte locatie voor de voetbalkooi.
Hierover gaan wij graag in gesprek met U.
Vriendelijke groeten,
Zeer verontrustende bewoners Limmel van klein naar groot
Buurtnetwerk Limmel
Stichting Kinderboerderij Limmel
p/a Emmausstraat 34, 6222CJ Maastricht

