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Geacht College, 

Sporters, organisatoren van (sport)activiteiten en verenigingen uiten de wens om een 

gezamelijk platform te hebben waaruit men activiteiten kan promoten. Er wordt 

gesproken over een ‘plek’ (als bijvoorbeeld een website) waarop iedereen sport- en 

beweegactiviteiten kan delen en promoten. Als iedereen in de stad Maastricht van deze 

plek weet, is het ook een goed communicatiekanaal of een agenda richting de inwoners 

over beweegactiviteiten.  

 

Ook laten sporters, organisatoren van (sport)activiteiten en verenigingen aan D66 en de 

Senioren Partij weten dat er behoefte is aan een gezamelijk ‘depot’ voor sport– en 

beweegmiddelen en materiaal. Zo werd er aangegeven dat bijvoorbeeld bij grote 

beweegevenementen waarvan een subidieverzoek is goedgekeurd, er vaak ook materiaal 

is aangevraagd voor dit evenement. Dit materiaal zou na het evenement best 

maatschappelijk beschikbaar kunnen worden voor iedere inwoner. Naar mening van D66 

en de Senioren Partij zou het zelfs zonde zijn dit materiaal niet breed beschikbaar te 

maken. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘depot’ te maken, waarbij inwoners de inhoud van 

het depot in kunnen zien en kunnen verzoeken het materiaal uit het depot te lenen. 

 

Zowel het communicatieplatform als een depot lijken ons zeer geschikte middelen om 

sportend Maastricht te ondersteunen, een taak die goed zou passen bij de gemeentelijke 

wens tot meer beweegstimulering. We stelen u daarom de volgende vragen: 

 

1. Bent u het met D66 en de Senioren Partij eens dat communicatieplatform (als 

bijvoorbeeld een website) wenselijk is? 

a) Zo nee, waarom niet?  

b) Zo ja, bent u bereid dit te ontwikkelen? 

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? 
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