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Schriftelijke vragen 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht 
 
Maastricht, 1 oktober 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen “Urban skatepark” 
 
Geacht college, 
 
In Maastricht hebben wij een grote community van skaters en outdoor sporters. Maastricht kent 
momenteel twee kleine skateparken op de Griend en onder de Kennedybrug. Deze parken zijn druk 
bezocht, aan onderhoud toe en door de toename van het outdoor sporten te klein geworden. Er is 
een grote behoefte in onze stad, versterkt door de coronacrisis, naar meer plekken in de openbare 
ruimte waar men sport ongebonden kan beoefenen en elkaar kan ontmoeten. 
 

1. Zijn er cijfers bij de gemeente Maastricht bekend van de omvang van de skate en urban 
sports community? Zo nee, heeft de gemeente Maastricht hier wel een indicatie van?  

2. Deelt het College onze conclusie dat de twee skateparken op de Griend en onder 
de Kennedybrug niet voldoen aan de grote behoefte in onze stad naar meer plekken in de 
openbare ruimte om urban sports te beoefenen?  

3. Hoe anticipeert de gemeente Maastricht, de Coronacrisis in acht nemend, in haar visie en 
beleid op deze veranderende behoefte in de samenleving? Bent u bekend met voorbeelden 
in Scandinavië van hoe de openbare ruimte benut kan worden?  

 
De stichting Stadsnomade heeft 2,5 jaar geleden een plan ingediend bij gemeente Maastricht voor 
een multifunctioneel sport- en recreatiepark voor de beoefening van hedendaagse urban & 
streetsports, hierna te noemen Urban Oasis, in het Frontenpark. De stichting Stadsnomade heeft een 
groot draagvlak onder haar community en dit plan is een uitstekend voorbeeld van 
burgerparticipatie.  Daarnaast ligt dit plan geheel in lijn met de wens van het College om het 
Frontenpark ruiger en avontuurlijker dan het stadspark te laten worden, met meer ruimte voor 
sportieve en recreatieve activiteiten. Het biedt ten slotte ook kansen om handen en voeten te geven 
aan de doelen van het Maastrichts Sport-akkoord en het inrichten van een beweegvriendelijke 
omgeving (Omgevingsvisie).  
  

4. Is het College bekend met het ingediende plan van stichting Stadsnomade genaamd Urban 
Oasis? 

5. Deelt het College onze mening dat dit plan een verrijking voor onze stad zou zijn en een 
uitstekend voorbeeld van burgerparticipatie is?  

6. Deelt het college onze mening dat met dit plan doelgroepen bereikt kunnen worden die in 
het bestaande aanbod niet altijd gevangen worden (kinderen, jongeren, studenten en 
kwetsbare jeugd)? Zo nee, waarom niet? 
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7. Deelt u onze mening dat dit plan van maatschappelijke waarde is en een preventieve werking 
kent waardoor op deze manier duurdere vormen van (jeugd)zorg voorkomen kan worden? 
Zo nee, waarom niet?  

8. Kan het College aangeven waarom na 2,5 jaar tijd de initiatiefnemers alsnog geen duidelijk 
antwoord krijgen van de gemeente op het plan?  

 
 
Op advies van de gemeente Maastricht heeft stichting Stadsnomade een principeverzoek voor dit 
plan ingediend zodat men deel kon nemen aan de omgevingstafel. Het gesprek met de 
omgevingstafel is buitengewoon omslachtig verlopen waarna er ook excuses is gemaakt aan de 
stichting Stadsnomade. Los van bepaalde eisen waar het plan aan zou moeten voldoen, volgens 
verschillende afdelingen, was er een discussie of men in eerste instantie wel positief tegenover het 
idee staat.  
  

9. Welke functie dient de omgevingstafel als er nog zo’n grote onduidelijkheid heerst tussen de 
verschillende afdelingen? Deelt u onze mening dat dit voorval een evaluatie behoeft om dit 
soort gesprekken in het vervolg beter te laten verlopen?  

10. Kunt u opsommen welke bezwaren er vanuit welke afdelingen tegen dit plan zijn?  
11. Kunt u aangeven hoe het College tegen dit plan aankijkt?  

  
Woensdag 29 september is er een inloopavond door gemeente Maastricht georganiseerd voor de 
skate community om (voor het eerst) te praten over de toekomst van skateboarden en urban sports 
in Maastricht. Aan stichting Stadsnomade is gevraagd hierbij aanwezig te zijn en ook haar achterban 
mee te nemen. Echter de uitkomst van de avond stond al vast. Er is vanwege de beperkte financiële 
middelen van gemeente Maastricht alleen een renovatie mogelijk van het skatepark onder de 
Kennedybrug. Dit heeft tot onbegrip geleid. De stichting Stadsnomade is zich namelijk bewust van de 
beperkte financiële middelen en heeft financiers voor het plan Urban Oasis, maar de financiers eisen 
wel een enige duidelijkheid vanuit de Gemeente Maastricht. Kortom de stichting Stadsnomade en 
haar achterban verkeert hierdoor in een impasse en heeft enkel het gevoel bij te dragen aan een 
vorm van schijnparticipatie. 
  

12. Is het College bereid om in gesprek te gaan met stichting Stadsnomade om te bezien wat de 
mogelijkheden zijn om uit deze impasse te komen? 

13. Wat is het doel van de inloopavond en wat hoopt u op te halen bij de deelnemers van de 
inloopavond als de uitkomst al vastligt?  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Gabrielle Heine, raadslid 
Mat Brüll, raadslid 
CDA Maastricht 

 


