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Geachte mevrouw Eurlings, heren Wijnands, Stijns, Frijns en Pieters,  

  
 

Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft. 
 
Vraag 1: 
Bent u het met D66 en de Senioren Partij eens dat een communicatieplatform (als bijvoorbeeld een 
website) wenselijk is? 

a) Zo nee, waarom niet? 
b) Zo ja, bent u bereid dit te ontwikkelen? 
 

Antwoord 1: 
Het idee om toe te werken naar een gezamenlijk online platform waar sporters, organisatoren van 
(sport)activiteiten en verenigingen hun activiteiten kunnen promoten is een interessant initiatief. Een 
dergelijke plek om sport- en beweegactiviteiten onder de aandacht te brengen kan een goede 
aanvulling zijn op ons bestaande aanbod aan informatie. 
 
Om dit sympathieke idee verder handen en voeten te kunnen geven is het nodig om eerst te 
onderzoeken welke inhoud dit platform moet ondersteunen, aan welke behoefte moet worden 
voldaan en welke partijen uit Maastricht van dit platform gebruik gaan maken. 
Daarna kan inzichtelijk worden welke vorm het platform moet hebben en hoe de ontwikkeling en 
beheer kunnen worden vormgegeven. Tot slot is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de kosten 
die met het ontwikkelen en beheren van een dergelijk online platform voor sport- en 
beweegactiviteiten gepaard gaan. Met het oog op de verdere uitwerking van dit idee wordt contact 
met u opgenomen. 
 
Vraag 2: 
Bent u het met D66 en de Senioren Partij eens dat een gemeentelijk depot wenselijk is? 

a) Zo nee, waarom niet? 
b) Zo ja, bent u bereid dit te ontwikkelen? 

Antwoord 2: 
Een gemeentelijk ‘depot’ voor sport– en beweegmiddelen en voor materialen die zijn aangevraagd 

voor evenementen, is een initiatief waarvoor wij op dit moment geen noodzaak zien. In de 
praktijk blijkt dat niet of nauwelijks vraag is daarnaar. Daarnaast wordt vanuit de gemeente niet 
of nauwelijks subsidie verstrekt voor de aanschaf van materialen in het kader van grote 
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beweegevenementen. Onze ondersteuning van dergelijke evenementen richt zich vooral op het 
faciliteren van het gebruik van de openbare ruimte of het promoten van een evenement.  
 
Ik hoop u bij dezen voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
André Willems, 
Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie. 




