Kadernota
binnensportaccommodaties

een korte toelichting

Aanleiding
• Mix van oude en nieuwe accommodaties.
• Voor de instandhouding van enkele oudere
accommodaties zijn in periode 2013 – 2020 grote
investeringen vereist.
• Eén op één vernieuwen is vaak niet de beste optie,
want de gebruiksvraag verandert.
• Bij vernieuwing van accommodatis daarom aansluiting
zoeken bij de huidige en de toekomstige gebruiksvraag.
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Doelstelling kadernota
Doel van de kadernota:
• Richtinggevende kaders stellen voor wijzigingen in het
accommodatiebestand in de periode 2013-2020.
• Ontwikkelingsrichtingen bespreken met de gebruikers
en vertalen in definitieve voorstellen.
• Definitieve besluitvorming in 2014.
• Tevens een toetsingskader voor besluitvorming in 2013.

Inhoud presentatie
Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
•

Vraagontwikkeling 2004-2020

•

Gewenste accommodatiebestand in 2020

•

Ontwikkelingsrichtingen voor realisatie gewenste
accommodatiebestand in 2020
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Ontwikkeling vraag
Inventarisatie
• Vraag van alle gebruikersgroepen
• Scholen
• Sportverenigingen
• Topsportorganisaties
• Overige sportgroepen
• Alle aspecten van de vraag
• Omvang gebruik
• Accommodatietype
• Locatie
• Tijdstip

Ontwikkeling vraag
Scholen
2004-2012
• Omvang bewegingsonderwijs in dorpen gedaald
• Lichte toename omvang bewegingsonderwijs in Weert
• Daling regulier onderwijs
• Stijging speciaal onderwijs
• Toename naschoolse sportactiviteiten
2013- 2020
• Daling omvang bewegingsonderwijs
• Toename naschoolse sportactiviteiten
• Mogelijk vraagstuk: wijziging schooltijden
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Ontwikkeling vraag
Sportverenigingen
2004-2012
• Vraag naar accommodaties in Weert en Stramproy
• Stijging gebruik sporthallen Weert (ook toename middag)
• Gelijk gebruik gymzalen / turnaccommodatie
• Gelijk gebruik sporthal Altweerterheide
• Daling gebruik accommodaties Stramproy
• Behoefte aan geclusterd gebruik accommodaties
• Vraag uren hockeyvereniging in winter blijft groot
2013-2020
• Gebruik licht dalend

Ontwikkeling vraag
Topsportorganisaties
2004-2012
• Vraag naar accommodaties in Weert
• Toename gebruik (RTC’s)
• Meer gebruik in de middag
• Behoefte topsporthal
2013-2020
• Mogelijk lichte stijging gebruik (RTC’s)
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Ontwikkeling vraag
Overige sportgroepen
2004-2012:
• Vraag naar accommodaties in Weert
• Toename gebruik Punt Welzijn
• Gebruik (recreatieve) sportgroepen gelijk (in hoofdzaak
gymzalen)
2013-2020
• Lichte toename gebruik Punt Welzijn
• Lichte toename gebruik (recreatieve) sportgroepen

Gewenst accommodatiebestand in 2020
Uitgangspunten aanpassing accommodatiebestand:
• Richten op de locaties Weert en Stramproy
• Clustering met onderwijsvoorzieningen
• Beperking versnipperd gebruik (zaal- en topsport)
• Wintergebruik niet meerekenen
• Basisaccommodatiebestand vormt vertrekpunt
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Gewenst accommodatiebestand in 2020
Basisaccommodatiebestand
bestaande accommodaties waarvoor voor
instandhouding in de periode tot 2025 géén grote
investeringen zijn vereist

Gewenst accommodatiebestand in 2020
Gewenste ontwikkeling in periode 2013-2020
Weert
Aanvulling basisaccommodatiebestand met:
• 2 of 3 nieuwe gymzalen
• 1 sporthal (invulling = flexibel)
• 1 turnaccommodatie
Stramproy
• Huidige accommodaties handhaven
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Ontwikkelingsrichtingen
3 ontwikkelingsrichtingen Weert:
• Gymzalen
• Sporthallen
• Turnaccommodatie

Ontwikkelingsrichtingen
Waarom ontwikkelingsrichtingen?
• Definitieve keuzes mede afhankelijk andere ontwikkelingen:
• Clustering speciaal onderwijs?
• Toekomst terrein KMS
• Er kunnen belemmeringen zijn, bijvoorbeeld ruimtelijk
• Het is van belang om de gebruikers te consulteren bij de
uitwerking van definitieve plannen:
• Eens met bevindingen? Eigen initiatieven?
• Bij definitieve keuzes spelen de kosten een rol.
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Ontwikkelingsrichtingen
Belang vaststellen ontwikkelingsrichtingen
• Vormen een vertrekpunt (kader) voor het overleg met
gebruikers over definitieve invullingen.
• Dit kader is gemaakt op basis van inzicht in de vraag en de
vraagontwikkeling en de belangen van alle
gebruikersgroepen.
• Het kader is flexibel. De input van gebruikers wordt
betrokken bij de uitwerking van definitieve plannen.
• Vormt een toetsingskader voor besluitvorming in 2013.

Ontwikkelingsrichting Gymzalen
Voorstel
•
•
•
•
•
•

Bestaande gymzalen (5) niet handhaven
Nieuwbouw van 2 of 3 gymzalen
Voorkeurslocaties: Beatrixlaan en Molenakker
Onderzoek realisatie bergruimte gymzaal Aan de Bron
Onderzoek verlengde openstelling gymzaal Molenveld
Overleg eigenaar gymzaal Swartbroek
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Ontwikkelingsrichting Sporthallen
• Sluiting sportzaal Moesel
• Sluiting sporthal Altweerterheide
• Uitbreiding capaciteit sporthallen, bij voorkeur bij
bestaande sporthallen
Veel mogelijkheden en vragen:
• Sporthal op KMS-terrein
• Wensen topsportorganisaties

Ontwikkelingsrichting turnaccommodatie
Draagvlak onderzoeken voor realisatie van een
turnaccommodatie (dames- en heren) met
lokale én regionale functie.
Betaalbaar houden is van belang voor de verenigingen:
• Koppeling met multifunctionele sportruimte
• Gebruik vrije accommodatie (Altweerterheide)
Kansen:
• Behoefte binnen Midden-Limburg aan een regionale
trainingsaccommodatie.
• Aansluiting met beleid Provincie.
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Vervolg
Tweede en derde kwartaal 2013
• Nader onderzoek en overleg met / consultatie van
gebruikers.
Vierde kwartaal 2013
• Uitwerking voorstellen per ontwikkelingsrichting.
Eerste kwartaal 2014
• Besluitvorming gemeenteraad

Tot slot

Vragen?
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