
Advies sport Maastricht 2018 JONGR.  

Naar aanleiding van de verhoging van de sporttarieven hebben we onderzoek gedaan naar 

sport binnen Maastricht. Hiervoor hebben we een enquête gedaan onder de jongeren in 

Maastricht en hebben hierbij respons gekregen van ca. 100 jongeren. Uit de enquête is 

gebleken dat 81% van de jongeren aan sport doet. Hieruit hebben we de volgende drie 

categorieën gemaakt, die we nader zullen toelichten.  

Beschikbaarheid 

Uit onze enquête is gebleken dat er genoeg locaties zijn om te sporten. Sportcomplexen als 

het Geusselt worden gewaardeerd, maar men had graag ook zo’n zelfde sportcomplex in 

Maastricht-West gezien. Jongeren gaan niet meer sporten als er meer gratis 

sportgelegenheden gemaakt zouden worden. Het zou wel nut hebben als er bij zo’n 

gelegenheid lessen gegeven worden door professionele partijen, of als er evenementen 

rondom de sportgelegenheid georganiseerd zouden worden.  

Afstand 

De afstand tussen de sportgelegenheden wordt over het algemeen beschouwd als haalbaar, 

men is bereid rond de 5 kilometer te rijden om op locatie te komen. De maas wordt echter 

gezien als de grootste grens, uit West is men minder bereid om bijvoorbeeld naar het Geusselt 

te rijden, ook al zou dit binnen de bepaalde afstand van 5 kilometer vallen.  

Prijs 

De prijs van het sporten blijkt van groot belang voor de jongeren, afhankelijk van of jongeren 

zelf betalen of dat hun ouders dit voorzien. Het is daarom belangrijk dat goedkope sport 

beschikbaar blijft voor jongeren met lagere inkomens. Twee andere signalen die wij kregen 

waren dat de studenten van Hogeschool Zuyd meer lidmaatschapsgeld voor UM Sports 

moeten betalen dan de studenten van UM, dit is omdat Hogeschool Zuyd de bijdrage aan UM 

Sports heeft verminderd en hiervan zijn nu de studenten de dupe.  

Het tweede punt dat naar voren komt, is dat er geen toegankelijk zwembad meer is in West.  

Bij het gebruik van het zwembad Jekerdal is verplicht om een abonnement te verschaffen wil 

je hier kunnen zwemmen. De wachttijd om lid te worden van deze vereniging is 8-10 jaar, dit 

is er lang.  

Uit de begroting van 2018 blijkt dat er zo’n dertig miljoen is bezuinigd op Maastricht, en het 

bedrag dat aan sporten wordt besteed daalt jaarlijks weer opnieuw. Dit is een zonde, sporten 

houdt de jeugd en de ouderen fit en gezond en zorgt er ook voor dat mensen bij elkaar 

gebracht worden. In een diverse stad als Maastricht, met mooie natuurgebieden en een mooi 

historisch centrum, ontbreekt het echt aan buitensportgelegenheden. En dat is een misser.  

Sportbeleid 

Verder was opgevallen dat het sportbeleid 2013-2020 aan vernieuwing toe is en niet parallel 

loopt aan wat er in werkelijkheid gedaan wordt. In het sportbeleid wordt gesproken over 

brede sport toegang, echter zijn de prijzen verhoogd. Het aantal mensen dat sport in 

Maastricht is namelijk nog steeds lager dan het landelijke gemiddelde. Het zou op prijs 

gesteld worden als het sportbeleid wordt aangepast, gezien de situatie dusdanig veranderd is 

sinds 2013. Het is zelfs een beter idee om niet te wachten tot 2020, en het proces alvast in 

gang te zetten. JONGR is bereid hierbij een gesprekspartner in dit proces te zijn.  



Conclusie advies 

Zoals naar voren is gekomen zijn er voldoende goede locaties in de stad om te sporten, de 

grootste signalering die we krijgen is dat met name een kwalitatief zwembad wordt gemist in 

Maastricht, een zwembad waar de deuren niet al om 16.00 uur sluiten en een zwembad waar 

je geen abonnement hoeft aan te schaffen om er gebruik van te kunnen maken. De ENCI-

groeve werd een tijdje door de inwoners als zwemparadijs gebruikt, dit is nu helaas niet meer 

mogelijk waardoor we nog maar twee openbare zwembaden hebben, die of te ver weg zijn, of 

te duur. Het idee van een sportcomplex wordt ook in West zeer gewaardeerd, het is dus de 

moeite om het hier als gemeente eens een haalbaarheidsonderzoek naar te doen.  

 

 
 


