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Besluitenlijst domeinvergadering Economie en Cultuur 

18 januari 2022 
 
 
Aanvang:  18 januari 2022 om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Maasmolen 
Domeinvoorzitter: Coen van der Gugten 
Domeingriffier:  Paul Derikx 
 
Aanwezige fracties (13): CDA, SPM, GL, D66, PvdA, VVD, SP, PVM, PVV, 50PLUS, GG, Lijst Imgriet 
Habets, Groep Alexander Lurvink 
Niet aanwezige fracties (3): SAB, Liberale Partij Maastricht, Groep Maassen 
 
Aanwezige domeinleden volgens de presentielijst (16): Nol Beckers (CDA), Mat Brüll (CDA), Jos 
Boelen (SPM), Hans Passenier (GL), Thomas Gardien (D66), Henri Borgignons (PvdA), Maren Slangen 
(Pvda), Calvin Klein (VVD), Paul-Jan Heijnen (SP), Tiny Meese (PVM), Alain Garnier (PVM), Dennis 
Geurts (PVV), Annemiek Meijer-Coninx (50PLUS), Judith Tiber (GG), Hans Krommenhoek (Groep 
Alexander Lurvink), Imgriet Habets (Lijst Imgriet Habets) 
  
Aanwezig vanuit het college: wethouders Anita Bastiaans, Bert Jongen 
 
Aanwezige ambtelijke ondersteuning: Karin Munnichs (agendapunt 5. Binnensportaccommodaties) 
Han Hoogma (agendapunt 5. Binnensportaccommodaties); Helmy Koolen (agendapunt 6. 
Informatiesessie analyse en behoeftepeiling bedrijvenparken, stedelijke werklocaties en 
kantorenlocaties); Marleen van Oeveren (Agendapunt 6. Informatiesessie analyse en behoeftepeiling 
bedrijvenparken, stedelijke werklocaties en kantorenlocaties) 
 
Aanwezige gasten: Marcel Michon, Managing Partner Buck Consultants International (agendapunt 6. 
Informatiesessie analyse en behoeftepeiling bedrijvenparken, stedelijke werklocaties en 
kantorenlocaties)   
 
1. Opening, vaststellen besluitenlijst en vaststellen verslag  

De voorzitter constateert dat voldoende fracties aanwezig zijn en opent om 18:00 uur de 
vergadering.  
 
De voorzitter stelt voor om agendapunt 5. Informatiesessie analyse en behoeftepeiling 
bedrijvenparken, stedelijke werklocaties en kantorenlocaties en agendapunt 6. Informatiesessie 
binnensportaccommodaties met elkaar om te wisselen zodat wethouder Peeters mogelijk 
aanwezig kan zijn bij de informatiesessie analyse en behoeftepeiling bedrijvenparken, stedelijke 
werklocaties en kantorenlocaties. De gewijzigde agenda wordt conform voorstel van de 
voorzitter vastgesteld.  
 
De besluitenlijst en het verslag van de vergadering van 14 december 2021 worden zonder 
wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen 

Er zijn door de domeinleden en wethouders geen mededelingen gedaan.  
 
Mevrouw Slangen (PvdA) vraagt naar de stand van zaken omtrent de toezegging inzake plan voor 
de jeugd (20-7-2021) en in het bijzonder hoe de gelden die het rijk beschikbaar heeft gesteld in 
het kader van corona en jeugd in Maastricht zijn besteed. Wethouder Jongen zal dit afstemmen 
met de burgemeester en hierop in februari terugkomen.   
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3. Rondvraag aan het college 
Mevrouw Slangen (PvdA) vraagt aandacht voor de status van Sport en Spel in het algemeen en 
het skateonderdeel in het bijzonder.  
Wethouder Jongen licht toe dat het door de coronamaatregelen niet is gelukt om fysiek de 
buurten in te gaan. Zodra versoepelingen van de coronamaatregelen het toestaan, worden in het 
komende halfjaar bezoeken afgelegd en daarna een nota aan raad voorgelegd. Er worden geen 
bezuinigingen uitgevoerd voordat er met de buurten is gesproken.  
Het college is in overleg met Stichting Stadsnomade/Urban Sports op welke plek hun initiatief 
gerealiseerd kan worden. Het realiseren van het initiatief zal zo’n twee jaar duren. De middelen 
daarvoor komen niet uit de gemeentelijke budgetten voor sport of speelvoorzieningen. De 
initiatiefnemer gaat hier zelf voor zorgen.  
De heer Beckers (CDA) vraagt wat dat betekent voor het onderhoud van de andere skateparken.  
De wethouder geeft aan dat skatepark De Griend voldoet aan de eisen. Zodra het technisch kan, 
gaat de gemeente het JFK-skatepark renoveren in afstemming met gebruikers.  
 
De heer Boelen (SPM) vraag aandacht voor het behouden van twee jeu de boulesbanen in 
Belfort. De wethouder komt daar schriftelijk op terug.  
 

4. Jaarplanning 
Deze wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 
5. Informatiesessie Binnensportaccommodaties 

Na de toelichtende presentatie stellen de domeinleden verduidelijkende vragen betreffende de 
presentatie. Deze worden naar genoegen van de vragenstellers beantwoord.  
 
Er is geen besluitvorming of advies aan de raad aan de orde.  
 
Aan het einde van het agendapunt schorst de voorzitter om 19:06 uur de vergadering voor een 
korte pauze.  
 
De voorzitter heropent om 19:18 uur de vergadering.  
 

6. Informatiesessie analyse en behoeftepeiling bedrijvenparken, stedelijke werklocaties en 
kantorenlocaties  
Na de toelichtende presentatie stellen de domeinleden verduidelijkende vragen betreffende de 
presentatie. Deze worden naar genoegen van de vragenstellers beantwoord.   
 
Er is geen besluitvorming of advies aan de raad aan de orde.  

 
7. Sluiting  

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 20:46 uur de vergadering.  


