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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1.

Aanleiding

In 2004 is de nota “Ruimte voor onderwijs en sport” vastgesteld. In deze nota zijn de
beleidskeuzes voor sport- en onderwijsaccommodaties voor de periode 2004-2010 vastgelegd.
Deze nota is geactualiseerd in 2007. Op basis van beide nota’s zijn in de periode 2004-2012
nieuwe scholen en sportaccommodaties gerealiseerd.
Op het gebied van de binnensportaccommodaties zijn in de komende periode van 5 tot 10 jaar
verdere wijzigingen gewenst. Een aantal accommodaties is oud. Voor instandhouding op de langere
termijn zijn grote investeringen vereist. Dit is alleen nodig als instandhouding noodzakelijk is.
Daarnaast is het één op één vernieuwen van een accommodatie niet altijd en goede optie. De
ontwikkeling van het gebruik en behoeften van gebruikers vergen aanpassingen. Aanpassingen op
het gebied van kwaliteit (functionaliteit) en ligging van accommodaties.
In maart 2013 is door de raad een inventarisatie-nota vastgesteld. In deze nota is het actuele
gebruik (2012) geïnventariseerd en vertaald in een verwacht gebruik in 2020. Op basis hiervan zijn
ontwikkelingsrichtingen uitgewerkt voor wijzigingen in het accommodatiebestand.
Na het vaststellen van de inventarisatie-nota is de concept-nota “Binnensportaccommodaties,
ontwikkelingen in de periode 2015-2020” uitgewerkt. In deze concept-nota zijn de gewenste
aanpassingen in het accommodatiebestand in de periode 2015-2020 in beeld gebracht. Dit is
gebeurd op basis van:
de bevindingen in de inventarisatienota
gesprekken met de gebruikers
actuele ontwikkelingen
De concept-nota is in september 2014 besproken door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft
kennis genomen van de concept-nota en inspraak verleend. Na de inspraak is de concept-nota
vertaald in deze definitieve nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 20152020” .

1.2.

Doelstelling

Doelstelling van deze nota is:
Het uitwerken van de gewenste wijzigingen in het bestand van de gemeentelijke
binnensportaccommodaties in de periode 2015-2020 en de vertaling hiervan in een concreet
uitvoeringsprogramma.

1.3.

Afbakening binnensportaccommodaties

Deze nota heeft betrekking op de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties die nodig zijn voor
de huisvesting van de binnensportactiviteiten van het basis- en voortgezet onderwijs, de
sportverenigingen, de topsportorganisaties en overige niet-commerciële sportgroepen.

1.4.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2

Trends en ontwikkelingen
In dit hoofdstuk is beschreven welke algemene trends en
ontwikkelingen van invloed zijn op de sportbeoefening. Het gaat dan
om algemene, maatschappelijke, economische en technologische
trends. Ook de verwachte demografische ontwikkeling voor Weert is
opgenomen in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 3

Sportbeleid
In dit hoofdstuk is beschreven welke actueel sportbeleid wordt
gevoerd op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.
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Hoofdstuk 4

Aanbod accommodaties
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle binnensportaccommodaties
in de gemeente Weert. Ook de kwaliteit van deze accommodaties in
technische en functionele zin is uitgewerkt.

Hoofdstuk 5 t/m 8

Ontwikkeling van de vraag van:
‐
De scholen (H5)
‐
De sportverenigingen (H6)
‐
De topsportorganisaties (H7)
‐
De sportgroepen (H8)
In deze hoofdstukken is voor bovenstaande gebruikersgroepen in
beeld gebracht hoe de vraag naar accommodaties zich de afgelopen
jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast is de verwachte ontwikkeling voor
de periode tot 2020 uitgewerkt. Hierbij is de vraag opgesplitst in de
aspecten omvang, accommodatietype, locatie en tijdstip. Op basis van
deze verwachte ontwikkeling is het gewenste accommodatiebestand in
2020 uitgewerkt.

Hoofdstuk 9

Gewenst accommodatiebestand in 2020
In dit hoofdstuk is aangegeven hoe het gewenste
accommodatiebestand er in 2020 dient uit te zien.

Hoofdstuk 10

Voorstel voor wijzigingen in het accommodatiebestand
In dit hoofdstuk is uitgewerkt welke wijzigingen er kunnen
plaatsvinden om te komen tot het gewenste accommodatiebestand.

Hoofdstuk 11

Uitvoeringsprogramma
In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen van hoofdstuk 10 verwerkt in een
uitvoeringsprogramma.
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Hoofdstuk 2: Trends en ontwikkelingen
2.1. Inleiding
De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de omvang en de aard van de
sportbeoefening van de Nederlanders:
Maatschappelijke ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen
Economische en technologische ontwikkelingen
In dit hoofdstuk is dit nader uitgewerkt.

2.2. Maatschappelijke ontwikkelingen
-

Er wordt meer en meer gezocht naar samenwerking van onderwijs, sport, wijk en buurt. Door
activiteiten dicht naar de mensen te brengen ontstaat er meer sociale interactie en binding is de
achterliggende gedachte. Deze ontwikkeling wordt gesteund door de toenemende realisatie van
multifunctioneel bruikbare accommodaties. Bijkomende voordelen hiervan zijn besparing van
kosten en ruimte. Kwaliteit is een belangrijke sleutel. Alleen een aantrekkelijk aanbod schept
vraag.

-

Het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlander stijgt. Mensen met een hogere opleiding
zijn zich meer bewust van het belang van sporten voor de gezondheid. Ook in het onderwijs en
in de media is er een toenemende aandacht voor het belang van sport voor de gezondheid.
Samen zal dit leiden tot een toename van sportbeoefening uit gezondheidsoverwegingen.
Deelname aan fitness zal stijgen.

-

Nederlanders hebben in de afgelopen 30 jaar tijd gemiddeld drie uur vrije tijd per week
ingeleverd. Met name de beroepsbevolking heeft minder vrije tijd gekregen. Ondanks deze
beperking van vrije tijd is het gemiddelde aantal uren per week besteed aan sport sinds de
jaren zeventig sterk gestegen: van 0,7 uur in 1975 naar 1,6 uur in 2005.

-

De huidige (sport)consument hecht veel waarde aan het maken van eigen keuzes en wordt ook
steeds kritischer over de kwaliteit van het aanbod. De deelname aan individueel te beoefenen
sporten zal verder toenemen.

-

Binnen het vrijwilligerswerk is een toenemende behoefte aan de uitvoering van kortstondig,
meer projectmatig uitvoeren van vrijwilligerstaken. Mensen willen zich minder gebonden voelen.

-

Veel jeugdigen haken op hun 13e of 14e levensjaar af als sportdeelnemer. Zij geven in hun
vrijetijdsbesteding de voorkeur aan andere activiteiten. Meedoen in de huidige maatschappij
noodzaakt jongeren steeds meer om geld te verdienen. Vooral bijbaantjes zijn een bedreiging
voor sportdeelname.

2.3. Demografische ontwikkelingen
Landelijk
-

De demografische ontwikkelingen zijn te kenschetsen als vergrijzing, ontgroening en
verkleuring. Dit is van betekenis voor de sport. De sportdeelname van de groeiende groep
ouderen en niet-westerse allochtonen ligt vooralsnog lager ligt dan onder de krimpende groep
jongeren.

-

Ook het aantal oudere sporters neemt toe. De senioren van nu zijn in toenemende mate sporten gezondheidsbewust. Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend zullen
populairder worden (wandelen, fietsen, jeu de boules).
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-

(Verenigings-)sporten die vooral door de jeugd worden beoefend zullen nauwelijks meer groei
doormaken.

-

Door het Mulierinstituut is recent onderzoek gedaan naar de gevolgen van de demografische
ontwikkelingen op het gebruik van binnensportaccommodaties. Op basis van dit onderzoek
wordt verwacht dat het gebruik van de accommodaties in Midden-Limburg de komende 10 jaar
daalt met circa 15%.

Gemeente Weert
Het bureau “ETIL” maakt periodiek de bevolkingsprognoses voor de gemeente Weert. De meest
recente prognose is uitgewerkt in de nota “demografische ontwikkelingen, actualisatie 2013”.
Inwonersaantal

2010

2015

2020

2025

2030

0-14

7.816

7.139

6.731

6.641

6.647

31.774

30.895

29.797

28.341

26.418

8.866

10.466

11.631

12.676

13.878

48.456

48.500

48.159

47.658

46.943

44

-341

-798

-1.513

15-64
65+
Totaal
Verandering t.o.v. 2010

Tabel 2.1: prognoses inwonersaantal Weert 2010-2025
Ontgroening

2010

2015

2020

2025

2030

0-4

2.277

2.171

2.182

2.203

2.162

5-9

2.612

2.324

2.196

2.213

2.241

10-14

2.927

2.644

2.353

2.225

2.244

Totaal

7.816

7.139

6.731

6.641

6.647

-677

-1.085

-1.175

-1.169

Verandering t.o.v. 2008

Tabel 2.2: prognoses ontgroening Weert 2010-2030
Vergrijzing

2010

2015

2020

2025

2030

65-74

5.110

5.887

6.240

6.286

6.770

75-84

2.928

3.464

3.988

4.680

4.998

828

1.038

1.364

1.670

2.110

8.866

10.389

11.592

12.636

13.878

1.523

2.726

3.770

5.012

85+
Totaal
Verandering t.o.v. 2008

Tabel 2.3: prognoses vergrijzing Weert 2010-2030
Deze prognose laat voor Weert in de periode van 2010 – 2025 een beperkte bevolkingskrimp zien
van 1,6%. Naar 2030 loopt dit naar verwachting op naar 3,1%. De bevolkingsopbouw verandert
echter drastisch. Het aantal kinderen van 0-14 jaar daalt met 15,0% en stabiliseert zich dan in
2030.
Het aantal mensen van 15-64 jaar daalt met 10,8%. In 2030 zelfs 16,9% ten opzichte van 2010.
De groep mensen van 65 jaar en ouder neemt toe met 43,1% in 2025 en zelfs 56,5 % in 2030 in
vergelijking met 2010.
Deze veranderende bevolkingsopbouw heeft gevolgen voor de vraag naar sportactiviteiten. De
vraag naar activiteiten voor jongeren neemt af en de vraag naar activiteiten voor ouderen neemt
toe. Sportverenigingen zullen deze demografische ontwikkeling nadrukkelijk moeten betrekken in
hun beleid.
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2.4. Economische en technologische ontwikkelingen
-

De toegenomen welvaart heeft ook in het laatste decennium voor een verdere uitbreiding van
de sport- en spelmogelijkheden gezorgd. Momenteel leidt de economische recessie tot een
daling van de koopkracht voor een groot deel van de bevolking. Als dit lang aanhoudt, kan dit
een nadelig effect hebben op de “consumptie” van sportbeoefening.

-

Er is steeds meer sprake van een terugtredende overheid. Ook op het terrein van de niet
commerciële voorzieningen verschuift de verantwoordelijkheid geleidelijk van de overheid naar
de burgers en de ondernemers. In combinatie met bezuinigingen van gemeenten leidt dit tot
hogere lasten voor de burgers, ook op het gebied van sport. De beoefening van de
georganiseerde niet-commerciële sport wordt hierdoor duurder.

Gebruikte bronnen:
Rapportage Sport 2010, sport: een leven lang. Annet Tiessen-Raaphorst, Desirée Verbeek, Jos de Haan
en Koen Breedveld. Sociaal Cultureel Planbureau, december 2010.
Rapport: investeren in mensen, Sport en bewegen haalt het beste uit Limburg.
Nota: Demografische ontwikkelingen, actualisatie 2013. Gemeente Weert.
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Hoofdstuk 3: Sportbeleid
3.1. Landelijk sportbeleid
Het landelijke sportbeleid wordt ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Het beleid is altijd gericht op het stimuleren en bevorderen van sportdeelname in Nederland.
Dit wordt vertaald in specifieke subsidieprogramma's, waarbij steeds een duidelijk accent wordt
gelegd. Deze programma's hebben een gemiddelde looptijd van 4 jaar. Gemeenten kunnen
subsidie aanvragen door het indienen van concrete projectplannen. Deze plannen worden
uitgewerkt en uitgevoerd in samenwerking met lokale sportaanbieders (o.a. sportverenigingen).
De laatste programma's zijn de “Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur” (2008-2012) en
“Sport en Bewegen in de buurt” (2013 – 2016).
Via het eerste programma zijn
“combinatiefunctionarissen” gerealiseerd. Een “combinatiefunctionaris” is een professionele
medewerker die samenwerking bevordert tussen scholen en andere organisaties die actief zijn
binnen de sport. Deze functionarissen werken voor verschillende organisaties. Een voorbeeld
van een combinatiefunctionaris is een vakleerkracht lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs
die, bij voorkeur in samenwerking met verenigingen, ook lessen “Sport na School” geeft. Via het
huidige programma “Sport en bewegen in de buurt” worden de gerealiseerde functies ook de
komende 4 jaar ondersteund. In Weert is momenteel 7,3 fte aan combinatiefuncties ingevuld.
Het programma “Sport en Bewegen in de buurt” kent ook een nieuwe subsidieregeling, de
“Sportimpuls 2013”. Voor deze regeling kunnen alleen sportaanbieders subsidie aanvragen.
Samenwerking met de gemeenten is hierbij wel geborgd. Steun van het plan door de gemeente
is één van de criteria om bij de beoordeling van de aanvragen. Gemeenten houden zo de
mogelijkheid om mede sturing te geven aan de invulling. Doelstelling van de “Sportimpuls 2013”
is het verhogen van de sportparticipatie door de ontwikkeling van activiteiten die aansluiten bij
de lokale behoeften.

3.2. Provinciaal sportbeleid
De Provincie Limburg legt momenteel de laatste hand aan het “Beleidskader Sport Provincie
Limburg 2013-2016”. De basis voor dit beleidskader vormt de provinciale strategische sportvisie
“Limburgse Olympische Ambitie” (LOA) uit 2011. Doel van de “LOA” is erop gericht om met
sporten en bewegen, als doel én als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat te
creëren en daarmee heel Limburg op Olympisch niveau brengen. Om de “LOA” te kunnen
waarmaken is een netwerkorganisatie gerealiseerd waarin overheid, bedrijfsleven, zorg,
onderwijs en sport de krachten hebben gebundeld. Vijf partners die als vijf Olympische ringen
met elkaar zijn verbonden en samenwerken. De Provincie richt zich vanuit de LOA op drie
onderdelen: - Breedtesport/Sportstimulering
- Talentontwikkeling/Topsport
- (Top)sport evenementen
De Provincie richt zich niet op alle takken van sport. Er zijn speerpuntsporten benoemd.
Wielrennen staat op nummer 1. Daarnaast zijn triatlon, paardensport, handbal, atletiek,
tafeltennis, turnen, volleybal en zwemmen belangrijke speerpuntsporten.
Binnen de hoofddoelstelling van LOA zijn er vier subdoelstellingen:
Breedtesport en topsport
Versterken van een sportinfrastructuur waardoor een levenlang sporten en bewegen voor iedereen
mogelijk is, zowel participatief als prestatief.
Sport en Ruimte
Realiseren van een toekomstbestendig en kwalitatief passend, toegankelijk en laagdrempelig
voorzieningenniveau en/of sportaccommodaties die bijdragen aan leefbare, veilige en
toekomstbestendige buurten en wijken. Ook de realisatie van topsporttrainingscentra passen bij
deze doelstelling.
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Sport en Economie
Ondersteunen van (top)sportevenementen en initiatieven op het gebied van kennis en innovatie
die functioneel zijn binnen sport infrastructuur, een economische en maatschappelijke impuls
geven en het imago van Limburg versterken.
Sport en Welzijn/Zorg
Verbeteren van de gezondheid van de Limburgers door het verhogen van de maatschappelijke
participatie en de betrokkenheid bij de sportverenigingen en scholen.
Aan elke doelstelling is een uitvoeringsprogramma van projecten gekoppeld.

3.3. Gemeentelijk sportbeleid
Het gemeentelijke sportbeleid is gebaseerd op een brede doelstelling:
“De gemeente zal met de middelen die haar ten dienste staan de sportbeoefening bevorderen
zodanig dat iedereen ongeacht zijn achtergrond op een verantwoorde wijze kan deelnemen,
omdat:
- Sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid., de
ontplooiing en vorming, een gezonde levenshouding, de integratie van culturele opvattingen en
de sociale contacten, de werkgelegenheid en een zinvolle vrijetijdsbesteding, kortom aan een
zich wel bevindende mens in een leefbare samenleving.
- Sport en het daarbij behorende voorzieningenniveau een belangrijke bijdrage levert aan de
ontwikkeling van een stad”.
Het sportbeleid bestaat uit beleid op de volgende onderdelen:
-

Sportstimuleringsbeleid
Accommodatiebeleid
Tarievenbeleid
Subsidiebeleid
Topsportbeleid

De sportaccommodaties vormen een belangrijke spil binnen het sportbeleid. De beschikbaarheid
van geschikte accommodaties vormt immers een belangrijke randvoorwaarde voor de bevordering
van sportbeoefening.
In het coalitieprogramma voor de periode 2010-2014 is de doelstelling opgenomen om te komen
tot een clustering van accommodaties. Ook het coalitieprogramma 2014-2018 bevat deze
doelstelling. Beperking van overcapaciteit en multifunctioneel gebruik van voorzieningen zijn
sleutelwoorden om de sport(accommodaties) voor de verenigingen betaalbaar te houden. In het
nieuwe subsidiebeleid, dat in 2013 in werking is getreden, zijn de eisen voor oprichting, renovatie
en uitbreiding van accommodaties hierop afgestemd. Verder wordt via de uitwerking van de
voorzieningenplannen voor de dorpen en stadsdelen aan deze doelstelling gewerkt. Doelstelling is
dat eind 2014 alle voorzieningenplannen gereed zijn.
De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn per 1-1-2013
verhoogd (bezuinigingsmaatregel). De verhoging van de tarieven is aanzienlijk. Bij de uitwerking
is echter nadrukkelijk rekening gehouden met de draagkracht van de gebruikersgroepen. Ondanks
de verhoging heeft de gemeente Weert nog steeds lage tarieven.
In 2012 heeft de gemeente Weert de titel “Sportgemeente van het jaar” in de wacht gesleept.
Deze titel dankt de gemeente voor een groot deel aan de goede samenwerkingsstructuur tussen
organisaties uit de sectoren sport, zorg en welzijn, onderwijs, bedrijven en overheid. Om deze
belangrijke kwaliteit verder te ontwikkelen heeft de gemeente in 2013 het initiatief genomen om
samen met deze partners een lokaal beleid te ontwikkelen: het “Sport- en beweegbeleid 2.0.” Dit
beleid is gereed. Het uitvoeringsprogramma bevat 14 thema’s die de partners de komende jaren
samen gaan uitvoeren. Vaststelling door de gemeenteraad heeft nog niet plaatsgevonden.
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Hoofdstuk 4: Aanbod accommodaties
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de accommodaties in de gemeente Weert en is de
kwaliteit van deze accommodaties beschreven. Ten aanzien van de niet-gemeentelijke
accommodaties gymzaal Swartbroek en de sporthal op het KMS-terrein, wordt kort ingegaan op de
toekomst van deze accommodaties.

4.2. Overzicht accommodaties
De binnensportaccommodaties in de gemeente Weert liggen in de kernen Weert, Stramproy,
Altweerterheide en Swartbroek. In de kernen Laar en Tungelroy zijn geen accommodaties.
In totaal gaat het om 20 accommodaties, waarvan er 12 in eigendom zijn van de gemeente Weert.
De andere 8 accommodaties zijn eigendom van drie schoolbesturen en van de Stichting
Accommodatie Swartbroek. Het totaal van 20 accommodaties is opgebouwd uit 6 sporthallen, 3
sportzalen en 11 gymzalen. In onderstaande tabel een overzicht van de accommodaties ingedeeld
naar locatie, eigenaar en accommodatietype.
Locatie

Eigenaar

Sporthallen

Altweerterheide

Gemeente Weert

Op den Das

Stramproy

Gemeente Weert

De Grenslibel

Swartbroek

Stichting Accommodatie
Swartbroek

Weert

Gemeente Weert

Sportzalen

Gymzalen

De Grenslibel
Swartbroek

Aan de Bron

Moesel

Aan de Bron

Boshoven

Boshoven

St. Theunis

Beatrixlaan
Molenveld
St. Louis
Philips v. Horne

Stichting LVO

Het Kwadrant
Philips v. Horne 1
Philips v. Horne 2
Het College

Stichting Meerderweert

Het Palet*

Wonen Limburg

Markeent

Ministerie van Defensie

KMS

Tabel 4.1: Overzicht accommodaties
* Betreft een “zaal voor motorische remedial teaching”. Deze zaal is kleiner dan een gymzaal,
maar wordt structureel gebruikt door basisschool Het Palet voor de invulling van het
bewegingsonderwijs.
Een situering van alle accommodaties is weergegeven in bijlage 1.

4.3. Kwaliteit accommodaties
De kwaliteit van de accommodaties is tweeledig
De technische kwaliteit. Dit is de bouwkundige staat van de accommodatie en de staat van
onderhoud.
de functionele kwaliteit. Dit zijn de gebruiksmogelijkheden van de accommodatie.
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4.3.1. Technische kwaliteit
Onderhoud
De staat van onderhoud van de accommodaties varieert van voldoende tot zeer goed. Gedurende
de gebruiksperiode wordt de kwaliteit van de accommodaties op peil gehouden door regulier groot
onderhoud. Dit onderhoud is vastgelegd in onderhoudsplannen: het “onderhoudsplan
gemeentegebouwen” voor de buitenzijde van het gebouw en het “meerjaren onderhouds- en
vervangingsplan sportaccommodaties” voor de binnenzijde van het gebouw. Indien bekend is dat
een accommodatie op korte termijn wordt gesloten, wordt de noodzaak van de uitvoering van de
geplande werkzaamheden nadrukkelijker afgewogen. Sommige werkzaamheden, bijvoorbeeld
buitenschilderwerk, worden dan niet meer uitgevoerd. Uiteraard wordt er altijd voor gezorgd dat
de accommodatie blijft voldoen aan de geldende (veiligheids)eisen.
Afschrijvingstermijnen
De gemeente Weert hanteert lange afschrijvingstermijnen voor de (sport)accommodaties. In 2012
is ervoor gekozen deze afschrijvingstermijnen verder te verlengen. Op dit moment gelden voor de
binnensportaccommodaties afschrijvingstermijnen van 44 jaar of 64 jaar. De lange
afschrijvingstermijn van 64 jaar wordt gehanteerd bij enkele gymzalen.
De afschrijvingstermijnen sluiten niet altijd goed aan bij de werkelijke gebruiksduur. Als gevolg
van veranderende omstandigheden worden accommodaties soms gesloten voordat de
investeringen volledig zijn afgeschreven. Een reden hiervoor kan zijn dat de locatie van de
accommodatie niet meer aansluit bij de gebruiksvraag. Een goed voorbeeld hiervan is de
vermindering van het aantal locaties voor basisonderwijs in de loop der jaren. Als gevolg hiervan
zijn een aantal gymzalen, gekoppeld aan vervallen schoollocaties, gesloten voordat de
afschrijvingstermijn was bereikt.
Als een accommodatie langer dan 40 jaar in gebruik is, en voortzetting van het gebruik voor een
langere periode gewenst is, dan is in de regel een renovatie vereist. De omvang van de renovatie
hangt af van de kwaliteit van de oorspronkelijke bouw en de mate waarin tussentijds onderhoud is
gepleegd. Als een zeer uitgebreide renovatie is vereist, is het vaak aantrekkelijker te kiezen voor
nieuwbouw. De kosten van nieuwbouw zijn dan vaak maar beperkt hoger. Bij nieuwbouw kunnen
makkelijker gewenste technische en functionele aanpassingen worden gerealiseerd.
Voor de niet-gemeentelijke accommodaties zijn de eigenaren verantwoordelijk voor het groot
onderhoud. Voor de accommodaties van het voortgezet onderwijs geldt dat het Ministerie van
Onderwijs aan de scholen jaarlijks gelden beschikbaar stelt voor het de instandhouding van de
accommodaties (waaronder groot onderhoud). De gemeente ontvangt van het Ministerie gelden
voor vervangende nieuwbouw. De termijn voor vervangende nieuwbouw wordt door gemeente en
scholen in overleg bepaald. De gemeente gaat er hierbij vanuit dat de scholen de accommodaties
één maal grondig renoveren, zodat er sprake is van een lange afschrijvingstermijn. Bij een
verandering van de schoollocatie wordt de bijdrage voor vervangende nieuwbouw van de
gemeente en de school in overleg bepaald.
Termijnen voor renovaties
In de tabellen 4.2. en 4.3. is weergegeven wanneer een grondige renovatie van accommodaties
gewenst is om deze voor een langere termijn in stand te kunnen houden. Dit op basis van leeftijd
(bouwjaar) van de accommodaties en de mate waarin tussentijds groot onderhoud en eventuele
renovaties zijn gepleegd.
Renoveren vóór 2020

Renoveren 2020-2030

Renoveren ná 2030

Sportzaal Moesel (2013)

Sporthal Boshoven (2025) *

Gymzaal Aan de Bron (2054)

Gymzaal Boshoven (2014)

Sporthal Op den Das (2028)

Sporthal Aan de Bron (2054)

Gymzaal Beatrixlaan (2014)

Sporthal De Grenslibel (2025)

Sporthal St. Theunis (2055)

Gymzaal Molenveld (2015)

Sportzaal De Grenslibel (2025)*

Gymzaal Markeent (2056)

Gymzaal St. Louis (2016)
*Renovatie kleedlokalen op korte termijn gewenst.
Tabel 4.2: Economische afschrijvingstermijnen gemeentelijke accommodaties
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Renoveren vóór 2020

Renoveren 2020-2030

Gymzaal Kwadrant (2013)

Gymzaal Philips v. Horne 1 (2025)

Gymzaal Het Palet* (2016)

Gymzaal Philips v. Horne 2 (2025)

Renoveren ná 2030

Sportzaal Philips v. Horne (2025)
Gymzaal Swartbroek (2025)
* Betreft de zaal voor motorische remedial teaching (zie toelichting op blz. 9).
Tabel 4.3.: Economische afschrijvingstermijnen niet-gemeentelijke accommodaties
Opmerkingen bij tabel 4.3:
- Bij het Kwadrant zijn twee gymzalen. Eén is er wegens slechte staat uit gebruik genomen. De
andere zaal vergt ook renovatie. De zaal is door LVO zodanig ingericht dat gebruik zonder
renovatie nog enkele jaren mogelijk is.
- De gymzaal van het Palet is onderdeel van het schoolgebouw.
4.3.2. Functionele kwaliteit
De functionele kwaliteit van een accommodatie wordt bepaald door:
- De gebruiksmogelijkheden van een accommodatie = het accommodatietype.
- De locatie van een accommodatie.
Accommodatietype
Met gebruiksmogelijkheden wordt de geschiktheid van een accommodatie voor het beoefenen van
de diverse vormen van sport bedoeld. Deze gebruiksmogelijkheden worden bepaald door: de
oppervlakte, hoogte en vaste inrichting van de sportruimte en de aanwezigheid van losse
sporttoestellen en -materialen. Daarnaast speelt de aanwezigheid van bijkomende voorzieningen
zoals tribune, horeca en parkeergelegenheid een rol.
De gebruiksmogelijkheden nemen toe naarmate de oppervlakte en hoogte van de sportruimte
toenemen. Gymzalen zijn oorspronkelijk gesticht voor de lessen lichamelijke oefening van het
onderwijs. Daarnaast kunnen zij worden gebruikt voor recreatieve sportbeoefening en voor
trainingen en wedstrijden van een beperkt aantal zaalsporten. De sportruimte van een sportzaal is
meer dan 2 x zo groot dan die van een gymzaal en tevens hoger, waardoor de
gebruiksmogelijkheden toenemen. Een sporthal is weer een slag groter dan een sportzaal (circa
1,5 keer). In een sporthal kunnen, mits in de juiste inrichting is voorzien, alle zaalsporten worden
beoefend. Sportzalen en sporthallen kunnen door scheidingswanden worden verdeeld in meerdere
“gymzalen”.
Gehandicaptensport en topsport stellen specifieke eisen aan accommodaties. Voor
gehandicaptensport zijn de toegankelijkheid en de aanwezigheid van aangepaste sanitaire
voorzieningen van belang. In de sportruimte zijn soms aangepaste materialen nodig. De
beoefening van topsport stelt de hoogste eisen aan een accommodatie. Dit heeft zowel betrekking
op de sportruimte (bijvoorbeeld de hoogte van de ruimte, de veldbelijning, en de kwaliteit van de
vloer) als in de bijkomende voorzieningen zoals de horecaruimte en de tribune- en
parkeercapaciteit.
Locatie
De locatie van een accommodatie is niet in technische zin, maar in praktische zin bepalend voor de
gebruiksmogelijkheden. Is er voldoende gebruik in de directe omgeving van de accommodatie of
wordt de accommodatie ook ingezet voor gebruikers op grotere afstand? De mogelijkheid en de
bereidheid van gebruikers om een zekere afstand te overbruggen is hierbij van belang. Bij gebruik
door scholen spelen hierbij ook de kosten van het vervoer een rol. Voor de realisatie van nieuwe
binnensportaccommodaties wordt daarom altijd gezocht naar de koppeling met onderwijslocaties.
Een ligging bij een of meerdere scholen met een grote gebruiksbehoefte biedt het grootste
voordeel in de kosten van het vervoer en verlies aan onderwijstijd.
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4.3.3. Beperkingen in de kwaliteit
In deze paragraaf een overzicht van beperkingen in de technische en de functionele kwaliteit van
de accommodaties zoals deze worden ervaren door gemeente en/of gebruikers:

Accommodatie

Beperking(en)

Sporthal Boshoven

De hal heeft maar één scheidingswand.
Renovatie kleed/doucheruimtes is gewenst.

Sporthal Aan de Bron

De akoestische wandbeplating is kwetsbaar. De zaal is daarom
minder geschikt voor zaalvoetbal en zaalhockey.
De akoestische wandbeplating is kwetsbaar. De zaal is daarom
minder geschikt voor zaalvoetbal en zaalhockey.
Het zicht vanaf de tribune op de zaal is beperkt. De exploitatie van
de kantine is niet ingevuld.
De hal heeft geen scheidingswanden en geen tribune.
Enkele kleedlokalen zijn te klein.
De hal heeft geen scheidingswand.
Er is weinig gebruik vanuit het dorp. De hal wordt hoofdzakelijk
gebruikt door verenigingen en overige gebruikers uit Weert.
Grootste gebruiker, zaalvoetbalvereniging Weert, prefereert wel
het gebruik van deze hal.
De sporttechnische inrichting is bijna volledig afgestemd op
tafeltennis. Er is geen ruimte voor andere sportmaterialen.

Sporthal St. Theunis

Sporthal De Grenslibel
Sporthal Altweerterheide

Gymzaal Aan de Bron
Gymzaal Boshoven
Gymzaal St. Louis
Gymzaal Molenveld

De zaal kampt met vochtproblematiek. Er is hierdoor sprake van
stankoverlast.
Deze zaal is nu ingericht als turnzaal. De zaal is hiervoor eigenlijk te
klein. Ook kunnen specifieke voorzieningen voor turnen (zoals een
valkuil) niet worden ingepast.
Er is weinig gebruik vanuit de wijk (Fatima). Het gebruik door de
basisschool is beperkt (6 uur per week). De clustering sportonderwijs is dus niet optimaal.

Tabel 4.4: overzichten beperkingen in de kwaliteit van de accommodaties

4.4. Toekomst gymzaal Swartbroek en sporthal KMS-terrein
Gymzaal Swartbroek
De gymzaal is in 1985 gebouwd door de Stichting Accommodatie Swartbroek. De gemeente heeft
een bijdrage gedaan in de investeringskosten. De Stichting beheert en exploiteert de
accommodatie. Dit gebeurt volledig door vrijwilligers. De accommodatie verkeert dankzij goed
onderhoud in een prima staat. De Stichting ontvangt van de gemeente een totale vergoeding van
€ 15.000,- per jaar. Deze is opgebouwd uit de regulier vergoeding voor het gebruik door de
basisscholen Swartbroek en Tungelroy, circa € 10.000,-, en een extra vergoeding van € 5.000,-.
Naast het gebruik door de scholen wordt de gymzaal gebruikt door diverse sportgroepen. De
bezetting is niet hoog. Op 27 november 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden met de
penningmeester van de Stichting. Hij gaf aan dat de toekomst van de gymzaal valt of staat met de
beschikbaarheid van vrijwilligers. Tot op heden is dit altijd goed gelukt. De voorzitter geeft wel aan
dat dit steeds moeilijker wordt. Als de vrijwilligers wegvallen is het niet meer mogelijk de zaal te
exploiteren.
Sporthal KMS-terrein
Door het verdwijnen van de KMS uit Weert komt ook de sporthal op dit terrein vrij. Het terrein is
eigendom van Defensie. De gemeente is geen eigenaar van het terrein en de voorzieningen. Het is
logisch dat er bij de herbestemming uitgegaan wordt van realisatie van met elkaar samenhangende
functies. Gebruik van de sportvoorzieningen door maatschappelijke organisaties pas binnen de
visie die de gemeente heeft voor de ontwikkeling van dit terrein. De huidige hal op het KMS-terrein
is minder geschikt voor wedstrijden van de regulier zaalsportverenigingen wegens een beperkte
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tribune en het ontbreken van een kantine. De zaal is wel geschikt voor gebruik door scholen en
voor trainingen van zaalsportverenigingen.
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Hoofdstuk 5: Ontwikkeling van de vraag van de scholen
5.1. Inleiding
De scholen maken gebruik van de binnensportaccommodaties voor de invulling van het
bewegingsonderwijs. Daarnaast gebruiken de scholen de accommodaties voor naschoolse
activiteiten. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de vraag van de scholen in beeld gebracht.
Er wordt teruggekeken naar de ontwikkeling in de in de afgelopen jaren en vooruitgekeken naar
de (verwachte) ontwikkeling voor de komende jaren. Hierbij komen alle aspecten van de vraag aan
de orde:
Gebruiksomvang
Accommodatietype
Locatie van de accommodatie
Tijdstip van gebruik
De bevindingen uit de inventarisatienota zijn besproken met de scholen:
Op 4 november 2013 heeft een overleg plaatsgevonden met de besturen van de stichtingen
voor basisonderwijs Meerderweert, Eduquaat en MOZON.
Op 11 november 2013 en 7 april 2014 heeft overleg plaatsgevonden met de centrale directie,
schooldirecties en vakleerkrachten bewegingsonderwijs van de Stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs.
Er heeft geen afzonderlijk overleg plaatsgevonden met de scholen voor speciaal onderwijs. In
mei 2013 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de
realisatie van het Kennis- en expertisecentrum. Dit project bevat ook twee gymzalen.
De resultaten van de gesprekken met de directies van de scholen zijn weergegeven in dit
hoofdstuk en meegenomen in de uitwerking.
De stichtingen Meerderweert en Eduquaat en Stichting wijkraad Leuken hebben in het kader van de
door de gemeenteraad verleende inspraak op de concept-nota een zienswijze gericht op gebruik
van de binnensportaccommodaties door de scholen. Mede op grond van de ingediende zienswijze
van de stichtingen Meerderweert en Eduquaat is in hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 11
(uitvoeringsprogramma) toegevoegd dat de mogelijkheid voor het plaatsen van een extra
scheidingswand in sporthal Boshoven wordt onderzocht in 2015. De zienswijze van Stichting
Wijkraad Leuken heeft niet geleid tot aanpassingen in de definitieve nota.
Bijlagen
Voor het volledige inspraakverslag: zie bijlage 5 van deze nota.

5.2. Ontwikkeling van de gebruiksomvang
5.2.1. Ontwikkeling gebruiksomvang bewegingsonderwijs
Voor het basis- en voortgezet onderwijs vormt het bewegingsonderwijs een verplicht onderdeel
binnen het wekelijkse lesprogramma. Scholen dienen op grond van de wettelijke norm voor
onderwijshuisvesting minimaal 1,5 uur* per week gebruik te kunnen maken van een
binnensportaccommodatie (gymzaal, sporthal). Als de uren van alle scholen worden opgeteld, kan
worden berekend hoeveel accommodaties er beschikbaar dienen te zijn.
*De uren bewegingsonderwijs per school worden berekend op basis van het aantal leerlingen. Dit leidt tot een
totaal aantal uren per school per week (=normuren). In de praktijk komt dit, op basis van een gebruikelijke
groepsgrootte, uit op 1,5 uur per groep per week.

In juli 2014 is er een bestuursakkoord gesloten tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en het primair onderwijs. Als onderdeel van dit akkoord is opgenomen dat de scholen
in 2017 minimaal 2 uur per week bewegingsonderwijs moet aanbieden en bij voorkeur 3 uur per
week. Het akkoord is geen aanleiding om het benodigde aantal binnensportaccommodaties te
vergroten. In het akkoord wordt benoemd dat niet overal voldoende accommodaties beschikbaar
zijn en zet in op het leggen van slimme verbindingen met de directe omgeving waarbij o.a. gebruik
van schoolpleinen, trapveldjes en verenigingsaccommodaties worden benoemd. Als afspraak is
binnen het akkoord opgenomen:
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“OCW en de PO-Raad brengen belemmeringen in kaart en spannen zich in voor het wegnemen van
deze belemmeringen en het bevorderen van samenwerking tussen de onderwijs- en
sportinfrastructuur.”
Scholen krijgen zelf middelen om alle maatregelen binnen het bestuursakkoord uit te voeren, zo
ook de doelstelling van meer uren bewegingsonderwijs. Er komen géén extra middelen voor
gemeente om extra binnensportaccommodaties te realiseren. Weert beschikt over veel
voorzieningen waar extra uren bewegingsonderwijs kunnen worden ingevuld. Naast de genoemde
voorzieningen in het bestuursakkoord kan hierbij ook worden gedacht aan gebruik van
gemeenschapshuizen, gemeentelijke sportparken en het zwembad. Het bestuursakkoord vormt
derhalve geen aanleiding om aan de basisscholen meer uren gebruik toe te kennen in de
binnensportaccommodaties (en hiermee de capaciteit aan binnensportaccommodaties te
vergroten).
Basisonderwijs
In onderstaande tabellen is de (verwachte) ontwikkeling van het benodigde aantal accommodaties
voor de scholen in de kern Weert en in de dorpen in de periode 2006 – 2024 weergegeven:
Basisonderwijs
Weert

2006
6,1

2008
5,7

2010
5,6

2012
5,5

2014
5,0

2017
4,9

2024
4,7

2017
0,1
0,3
0,6
0,1

2024
0,1
0,3
0,6
0,1

Tabel 5.1: Benodigd aantal accommodaties basisscholen Weert incl. Laar.
Basisonderwijs
Tungelroy
Altweerterheide
Stramproy
Swartbroek

2006
0,2
0,2
0,9
0,2

2008
0,2
0,2
0,7
0,2

2010
0,1
0,3
0,7
0,1

2012
0,1
0,3
0,6
0,1

2014
0,1
0,3
0,6
0,1

Tabel 5.2: Benodigd aantal accommodaties basisscholen dorpen.
Voor de scholen in Weert is er in de periode 2006-2022 sprake van een daling van het benodigde
aantal accommodaties van 6,1 naar 4,7. Dit komt door de daling van het aantal kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar (demografische ontwikkeling). Ook bij de scholen in de dorpen is er om
deze reden sprake van een daling van het benodigde aantal accommodaties.
Speciaal Onderwijs
In onderstaande tabel is de (verwachte) ontwikkeling van het benodigde aantal accommodaties
voor de scholen voor speciaal onderwijs weergegeven:
Speciaal onderwijs
Weert

2006
1,0

2008
1,0

2010
1,3

2012
2,0

2014
2,0

2017
2,0

2022
2,0

Tabel 5.3: Benodigd aantal accommodaties speciaal onderwijs Weert.
Bij het speciaal onderwijs zien we in de periode van 2006 - 2022 een toename van 1 zaal naar 2
accommodaties. Deze toename wordt veroorzaakt door een uitbreiding van het speciaal onderwijs
in Weert. Formeel ligt het aantal normuren nog iets hoger, op 2,4 accommodaties. In de
planvorming voor het Kennis- en expertisecentrum is echter door de scholen aangegeven dat een
capaciteit van 2 accommodaties voldoende is. Dit sluit ook aan bij het huidige gebruik, dat iets
lager is dan 2 accommodaties.
Voortgezet Onderwijs
In onderstaande tabel is de (verwachte) ontwikkeling van het benodigde aantal accommodaties
voor de scholen voor voortgezet onderwijs weergegeven:
Voortgezet onderwijs
Het College
Philips van Horne en Kwadrant
Totaal

2006
4,1
6,7
10,8

2008
3,1
6,7
9,8

2010
2,7
6,7
9,4

2012
3,8
6,7
10,5

2014
3,1
8,3
11,4

2017
2,9
7,9
10,8

2022
2,7
7,4
10,1

Tabel 5.4: Benodigd aantal accommodaties voortgezet onderwijs Weert.
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Bij het voortgezet onderwijs is in principe sprake van dezelfde trend als in het basisonderwijs,
namelijk een daling van het aantal leerlingen. Toch is er in de periode 2010-2014 sprake van een
forse stijging van het benodigde aantal accommodaties, waardoor de daling over de gehele periode
2006-2022 maar zeer beperkt is.
De oorzaak van de tussentijdse toename van het benodigde aantal accommodaties in de periode
2010-2014 is een andere organisatie van het voortgezet onderwijs. De scholen hebben in de
betreffende periode een ander lesrooster ingevoerd. Het College heeft dit gedaan in 2011 en de
Philips van Horne en Kwadrant in 2013. De leerlingen van deze scholen hebben nu een vast
lesrooster van 30 uur per week, 6 uur per dag, waarbij alle lessen zijn ingepland tussen 8.30 en
15.00 uur. Voordeel voor de leerlingen is dat zij geen vrije uren tussendoor hebben en hierdoor
geen lessen meer hebben laat in de middag. Dit heeft wel gevolgen voor het benodigde aantal
sportaccommodaties. In één accommodatie kunnen nu nog maar 30 uur bewegingsonderwijs
worden ingeroosterd. Hiervoor was dit 35 uur.
De gemeente is niet verplicht om aan LVO meer accommodaties beschikbaar te stellen voor het
bewegingsonderwijs. Formeel kan de gemeente 40 uur per accommodatie rekenen. In de praktijk
is altijd gewerkt met 35 uur. Met het College is bij de realisatie van de nieuwbouw in 2011
overeengekomen dat zij aanvullend aan de eigen gymzaal de sporthal kunnen gebruiken op basis
van een toerekening van 30 uur per zaal. Bij de Philips van Horne en Het Kwadrant is de gemeente
zo goed als mogelijk meegegaan in de nieuwe urenbehoefte. Door een herschikking van functies in
het naastgelegen schoolgebouw van basisschool Aan de Bron kan gymzaal Aan de Bron in 2014
volledig worden vrijgemaakt voor gebruik door de Philips van Horne en Het Kwadrant. Het is
daarom nu mogelijk de uren van deze scholen te plaatsen op basis van het lesrooster van 30 uur.
Invulling op langere termijn in onderdeel van overleg met Stichting LVO. In hoofdstuk 10 is dit
verder uitgewerkt.
Bijlagen
Voor een specificatie van het aantal normuren per school: zie bijlage 2
Voor een uitgebreidere toelichting op de tabellen 5.1. t/m 5.4: zie bijlage 3
Bronnen cijfers:
Cijfers basisonderwijs en speciaal onderwijs gebaseerd op de telling “prognose gemeente Weert”
oktober 2013
Cijfers voortgezet onderwijs gebaseerd op prognose van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
november 2013

5.2.2. Gebruiksomvang naschoolse sportactiviteiten
Basisonderwijs
Het aanbieden van naschoolse sportactiviteiten maakt sinds 2006 deel uit van het gemeentelijke
sportstimuleringsbeleid voor kinderen. Voor de basisscholen wordt dit uitgevoerd door Punt Welzijn
onder de naam “Let’s Move”. Het programma is enerzijds gericht op kennismaking met diverse
sporttakken met als doel de instroom van kinderen bij sportverenigingen te bevorderen. Daarnaast
wordt door de naschoolse sportactiviteiten het totale aanbod aan sportactiviteiten voor kinderen
vergroot, zodat kinderen worden gestimuleerd om meer te gaan sporten.
De wekelijkse binnensportactiviteiten van “Lets’ Move” hebben in Weert in het schooljaar 20132014 een omvang van 9 uur activiteiten aangeboden in diverse gymzalen, 1 uur in sporthal
Boshoven en 2 uur in sporthal Aan de Bron. In Stramproy wordt 1 uur per week aangeboden in de
sportzaal. Doelstelling voor de komende jaren is een verdere uitbouw van de activiteiten, wat
betekent dat het gebruik van de binnensportaccommodaties toeneemt. Deze doelstelling vormt
zeker een uitdaging in verband met een dalend aantal kinderen.
Voortgezet Onderwijs
De scholen voor voortgezet onderwijs bieden in hoofdzaak zelf sportactiviteiten aan de leerlingen
aan. Het College heeft maar één eigen gymzaal en gebruikt daarom ook sporthal St. Theunis voor
deze activiteiten. De Philips van Horne en Het Kwadrant gebruiken in hoofdzaak de eigen zalen in
de Philips van Horne. Punt Welzijn verzorgt als onderdeel van het programma “Let’s Move” enkele
activiteiten voor leerlingen van de Philips van Horne en Het Kwadrant. Hiervoor wordt sporthal en
gymzaal Aan de Bron gebruikt (2 uur per week).
De verwachting is dat het naschoolse sportaanbod voor het voortgezet onderwijs niet, of maar
beperkt wordt uitgebreid.

17

Middelbaar Beroeps Onderwijs
Gilde Opleidingen biedt een aantal naschoolse sportactiviteiten per week aan en gebruikt hiervoor
diverse gemeentelijke accommodaties. De verwachting is dat de omvang van het gebruik de
komende jaren niet wijzigt.

5.3. Benodigde accommodatietype
Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs van de scholen dient plaats te vinden in een sportaccommodatie met een
afmeting van minimaal 21 x 12 meter (252 m2) en een vrije hoogte van 5,5, meter. Dit is de
minimale vereiste maat voor nieuwbouw. De sportruimte dient een gevarieerde inrichting te
hebben (vaste inrichting en losse materialen).
In 2004 heeft de gemeente ervoor gekozen om voor nieuw te bouwen gymzalen uit te gaan van
een oppervlakte van de sportruimte van 22 x 14 meter (308 m2). Deze oppervlakte wordt
geadviseerd door de Katholieke Vereniging van Leraren Lichamelijke opvoeding (KVLO). Gymzaal
Markeent is volgens deze maatvoering gebouwd. Gymzaal Aan de Bron is nog groter omdat deze
uiteindelijk optimaal afgestemd is op de behoeften van de tafeltennisvereniging.
Naast gymzalen kunnen voor het bewegingsonderwijs zaaldelen in sporthallen en sportzalen, die
ontstaan door het toepassen van scheidingswanden, worden ingezet. De gemeente kan met de
scholen afspraken maken om ook andere accommodaties in te zetten. Met basisschool Het Palet is
bijvoorbeeld afgesproken dat zij voor een deel van het bewegingsonderwijs (14 uur per week)
gebruik maakt van de kleinere “motorische remedial teaching zaal” (120 m2) in de school.
Naschoolse sportactiviteiten
De gewenste gebruiksmogelijkheden zijn afhankelijk van de aangeboden activiteiten. Voor de
meeste activiteiten zijn accommodaties nodig met de maatvoering van een gymzaal. Dit kunnen
gymzalen zijn, maar ook zaaldelen in een sporthal- of sportzaal. Voor een enkele activiteit,
bijvoorbeeld zaalvoetbal, is er voor één groep een hele sporthal nodig.
Een deel van het jaarlijkse programma wordt ook ingevuld in andere accommodaties. Dat kunnen
gemeentelijke buitensportaccommodaties zijn, maar ook accommodaties van derden, zoals het
zwembad of een tennispark.

5.4. Benodigd tijdstip van gebruik
Bewegingsonderwijs
De scholen hebben in 2014 lestijden va 8.30 tot uiterlijk 15.15 uur. Het bewegingsonderwijs wordt
in deze periode ingepland. Tot 2013 had het voortgezet onderwijs nog lessen tot 15.30 en
incidenteel 16.15 uur.
Naschoolse sportactiviteiten
Deze activiteiten vinden bij voorkeur direct aansluitend aan de schooltijden plaats. De meeste
activiteiten duren 1 uur en vinden plaats tussen 15.00 en 16.30 uur. Twee activiteit vinden iets
later plaats (eindtijd 17.00 uur en 17.30 uur).

5.5. Benodigde locatie
Bewegingsonderwijs
Voor scholen is een accommodatie (dicht)bij de school het meest gewenst. Omdat de spreiding van
de scholen in Weert vrij groot is, is er tot op heden voor is gekozen om niet bij elke school een
sportaccommodatie te realiseren. Dit zou leiden tot veel accommodaties met een beperkte
bezetting en hiermee tot zeer hoge kosten.
De basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs die geen gebruik kunnen maken van een
accommodatie bij de school of op loopafstand van de school, worden nu per bus vervoerd naar een
sportaccommodatie. De gemeente draagt de kosten van dit vervoer. Het bekostigen van
busvervoer is geen wettelijke verplichting. Voor scholen voor regulier voortgezet onderwijs geldt
geen vervoer. Leerlingen dienen zichzelf te verplaatsen (fiets).
De scholen geven aan dat reistijd ten koste gaat van de effectieve onderwijstijd. Daarnaast is
reizen voor scholen voor regulier voortgezet onderwijs vanuit organisatorisch oogpunt erg lastig.
Het voortgezet onderwijs is zodanig georganiseerd dat de diverse lessen elkaar snel opvolgen. Er
is maar zeer beperkte ruimte voor reistijd tussen de lessen. Bij het basisonderwijs is dit
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organisatorisch minder een knelpunt. Wel speelt daar het verlies aan effectieve onderwijstijd. Dit
wordt als een knelpunt ervaren. Sommige scholen sporten iets korter om de reistijd te
compenseren.
De huidige situatie ten aanzien van het busvervoer is als volgt:
Van de 10 basisscholen in Weert, hebben 3 basisscholen een accommodatie in of direct naast
de school (Aan de Bron, Het Dal +dependance OBS Graswinkel en De Kameleon). Er kunnen 3
scholen (Brede School Moesel, OBS De Uitkijktoren en de Odaschool) gebruik maken van een
accommodatie op een korte loopafstand (< 400 meter) van de school. De overige 4 scholen
(Montessorischool, OBS Molenakker, OBS Graswinkel en BS Leuken) worden per bus vervoerd.
De reisafstand naar de sportaccommodaties is beperkt. Binnen de dorpen zijn voor de scholen
in Altweerterheide , Stramproy en Swartbroek accommodaties beschikbaar binnen het dorp.
Deze liggen allen op loopafstand van de school. De leerlingen uit Tungelroy gaan met de bus
naar Swartbroek. De leerlingen uit Laar gebruiken een accommodatie in Weert Noord (sporthal
Boshoven).
Bij het speciaal onderwijs kunnen de leerlingen van Het Pallet gebruik maken van de gymzaal
naast de school. De leerlingen van de Widdonckschool worden per bus vervoerd evenals de
kinderen van de Wijnberg. Ook hier is sprake van een korte reisafstand. Na de relisatie van het
Kennis- en expertisecentrum vervalt voor deze scholen het vervoer.
Naschoolse sportactiviteiten
De gewenste locatie is een locatie (dicht)bij de school. Het aanbod voor het basisonderwijs vindt
op verschillende locaties plaats zodat er voor kinderen van alle scholen een aanbod bereikbaar is
met een korte reistijd.
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Hoofdstuk 6: Ontwikkeling van de vraag van de sportverenigingen
6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de vraag van de sportverenigingen in beeld gebracht.
De binnensportaccommodaties worden primair gebruikt door de zaalsportverenigingen. In de
gemeente Weert vinden deze hun oorsprong in de “kernen” Weert en Stramproy. In dit hoofdstuk
wordt daarom deze splitsing gehanteerd. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan gebruik
van de binnensportaccommodaties door de veldsportverenigingen. Dit gebruik is in hoofdzaak
aanvullend aan de buitensportactiviteiten en minder van omvang. Het is wel een structurele
gebruiksvraag en wordt daarom meegenomen.
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren en vooruitgekeken
naar de (verwachte) ontwikkeling voor de komende jaren.
Hierbij komen alle aspecten van de vraag aan de orde:
Gebruiksomvang
Accommodatietype
Locatie van de accommodatie
Tijdstip van gebruik
De bevindingen uit de inventarisatienota zijn besproken met de sportverenigingen:
Op 22 januari 2014 heeft een overleg plaatsgevonden met de sportverenigingen uit Weert.
Op 23 januari 2014 heeft een overleg plaatsgevonden met de sportverenigingen uit
Stramproy.
Op 27 januari is aanvullend gesproken met Hockeyvereniging Weert i.v.m. de grote behoefte
aan zaaluren in de winter.
Op 11 februari is aanvullend gesproken met Atletiekvereniging Weert i.v.m. de behoefte aan
een accommodatie om ’s winters te kunnen trainen.
Op 11 december 2013 is apart gesproken met tafeltennisvereniging Megacles wegens het
vaste gebruik van de gymzaal in Aan de Bron.
Op 11 februari 2014 is gesproken met de turnverenigingen Jan van Weert en Tensor i.v.m. de
specifieke accommodatiebehoefte (turnaccommodatie).
Op 27 maart 2014 heeft een aanvullend overleg plaatsgevonden met Zaalvoetbalvereniging
Weert over het gebruik van sporthal Altweerterheide.
In mei en juni 2014 heeft aanvullend overleg plaatsgevonden met volleybalvereniging VC
Weert en handbalvereniging Rapiditas over het gebruik van de sporthallen St. Theunis en Aan
de Bron.
De resultaten van deze gesprekken zijn in dit hoofdstuk weergegeven en zijn meegenomen bij de
uitwerking van de voorstellen voor de periode 2015-2020.
Turnvereniging Tensor Turnen, Handbalvereniging Rapiditas en Hockeyvereniging Weert hebben in
het kader van de door de gemeenteraad verleende inspraak op de concept-nota een zienswijze
ingediend.
Op grond van de zienswijze van Tensor Turnen is het aantal gebruiksuren van deze vereniging
zoals opgenomen in dit hoofdstuk gecorrigeerd. Verder is de tekst in hoofdstuk 10, paragraaf
10.5.1, onderdeel 1, kopje “Herplaatsing gebruik vanaf schooljaar/sportseizoen 2015-2016”
iets aangepast. In de tekst is opgenomen dat overleg met de gebruikers over de herplaatsing
plaatsvindt in de periode januari t/m april 2015. Dit is ook als apart actiepunt toegevoegd aan
het uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 11.
Op grond van de zienswijze van Rapiditas is in paragraaf 6.3. van dit hoofdstuk toegevoegd dat
de vereniging niet tevreden is over het gebruik van sporthal St. Theunis voor wat betreft de
aspecten tribune, kantine en vloer. Het aspect van de vloer is ook toegevoegd aan de tekst in
hoofdstuk 10, paragraaf 10.4, onder punt 3.
Op grond van de zienswijze van Hockeyvereniging Weert is de tekst in paragraaf 6.2.3 en 6.3
van dit hoofdstuk aangepast. Daarnaast is in hoofdstuk 9, paragraaf 9.1. onder punt 2
opgenomen dat bij toekomstig onderhoud van sporthal
Altweerterheide rekening wordt
gehouden met zaalhockeygebruik. Tevens is hier opgenomen dat de vereniging de mogelijkheid
mag onderzoeken om in de winterperiode een tijdelijke hal in de winterperiode (tent / blaashal)
kan worden gerealiseerd op het verharde (asfalt) sportveld op sportpark St. Theunis, gelegen
achter Het College.
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Bijlagen
Voor het volledige inspraakverslag: zie bijlage 5 van deze nota.

6.2. Ontwikkeling van de gebruiksvraag
6.2.1. Ontwikkeling omvang gebruik zaalsportverenigingen Stramproy
Ontwikkeling in de periode 2004-2012
In de periode 2004-2012 is het aantal leden van deze verenigingen gedaald met 17%. De daling
was met 23% het sterkst bij de jeugd. Bij de seniorleden was de daling 8%. Wel is er sprake van
grote verschillen op verenigingsniveau.
Actuele situatie
In 2014 zijn er in Stramproy 7 zaalsportverenigingen actief. Zij beoefenen de volgende takken van
sport: basketbal, volleybal, badminton, handbal, voetbal, gymnastiek/turnen en tafeltennis. De
basketbal-, volleybalen gymnastiekvereniging zijn grotere verenigingen met meer dan 100
leden. De tafeltennisvereniging, badmintonvereniging en handbalvereniging zijn kleine
verenigingen. De ledenaantallen liggen tussen de 15 en 40 leden.
De basketbal- , volleybal- en tafeltennisvereniging nemen deel aan de bondscompetities. De
volleybalvereniging speelt zelfs met het eerste damesteam op het een na hoogste nationale niveau
voor senioren. De handbalvereniging en de badmintonvereniging spelen uitsluitend in een
recreatieve competitie.
De badmintonvereniging is een samenwerking gestart met de
badmintonvereniging uit Weert en zal mogelijk via deze weg in de toekomst weer deelnemen aan
de bondscompetitie. Ook de turnvereniging opereert uitsluitend op recreatief niveau. Zij beoefent
de sport niet in wedstrijdverband. Veldvoetbalvereniging Brevendia heeft ook een kleine
zaalvoetbalafdeling. Deze neemt eveneens deel aan een recreatieve competitie.
Actueel gebruik sporthal en sportzaal
Alle verenigingen gebruiken de sporthal en/of de sportzaal. Uitzondering hierop is de
tafeltennisvereniging. Deze gebruikt het gemeenschapshuis.
De daling van het aantal leden in de afgelopen jaren heeft zich maar beperkt vertaald in een daling
van het gebruik van de binnensportaccommodaties. De verenigingen gebruiken de accommodaties
in hoofdzaak doordeweeks tussen 18.00 en 22.00 uur (trainingen en recreatieve wedstrijden) en in
de weekenden overdag (bondswedstrijden). De bezetting van de sporthal is doordeweeks tussen
18.00 en 22.00 uur ruim 80%. De bezetting van de sportzaal is in dit tijdvak circa 90%. De
wedstrijden van de volleybal- en basketbalvereniging zorgen ook in de weekenden voor een
redelijke bezetting.
Resultaten overleg gebruikers
In het overleg met de gebruikers is door hen het volgende aangegeven:
In de inventarisatienota is aangegeven dat het gebruik in Stramproy in 2020 zou kunnen
worden ingepast is één sporthal, mits deze de juiste maatvoering (groter) én een volwaardige
driedelig heeft. De Dorpsraad Stramproy is van mening dat hieruit onterecht de conclusie kan
worden getrokken dat de bestaande sporthal in 2020 voldoende is om het gebruik in te passen.
Dit zal niet zo zijn. Deze stelling biedt ook geen toegevoegde waarde voor de huidige
beleidsontwikkeling omdat wordt voorgesteld de sporthal en sportzaal tot 2020 te handhaven.
Voetbalvereniging Brevendia geeft aan dat zij in de inventarisatienota niet is meegenomen bij
de zaalsportverenigingen.
De verwachte daling van het gebruik van de sporthal en –zaal als gevolg van afname van het
aantal leden zoals weergegeven in de inventarisatienota wordt niet door alle verenigingen
onderschreven. Stravoc (volleybal) en Aeternitas (basketbal) verwachten geen terugloop. Zij
geven aan dat zij ook aanwas krijgen van leden vanuit de omliggende dorpen omdat daar
aanbod wegvalt. Stravoc heeft de laatste jaren zelfs een flinke aanwas gehad bij de jeugd. Bij
Aeternitas speelt ook de sfeer van de club. Familieleden uit andere plaatsen kiezen vaak om
deze reden voor Aeternitas. Beide verenigingen geven aan dat zij graag meer trainingsuren
zouden willen invullen. Dat is op dit moment niet mogelijk. Zij hebben de ambitie om hun
huidige niveau en omvang zeker te
handhaven. Ook Brevendia (voetbal) zou in de
winterperiode graag extra gebruik willen maken van de sporthal met de jeugdteams. De
handbalvereniging heeft één recreantenteam. Zij verwachten dat dit niet wijzigt. De
badmintonvereniging hoopt samenwerking met de badmintonvereniging uit Weert weer jeugd
aan zich te kunnen binden, wat kan resulteren in een lichte groei.
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Het gebruik van de sporthal in Stramproy door Hockeyvereniging Weert in de winterperiode
wordt door de verenigingen soms als een belemmering ervaren. Met name Brevendia ervaart
dat het in de winterperiode (winterstop veldvoetbal) niet mogelijk is om in deze periode extra
uren aan te vragen, bijvoorbeeld voor de jeugdteams.
De verenigingen zijn het niet eens met het gestelde in de inventarisatienota dat er tot 2025
geen investeringen nodig zijn in de binnensportaccommodaties in Stramproy. De kleedlokalen
zijn sterk verouderd. Tevens is de warmwaterinstallatie toe aan vernieuwing. Er komt
nauwelijks meer water uit de douches. De verenigingen ontvangen hierover erg veel klachten
van andere verenigingen waartegen competitie wordt gespeeld. Tevens zijn de grote
kleedlokalen niet afsluitbaar.

Toekomstig gebruik sporthal en sportzaal
Ondanks de demografische ontwikkeling die wordt voorzien voor Stramproy (minder kinderen,
meer ouderen), wordt verwacht dat het gebruik van de binnensportaccommodaties in Stramproy
door de zaalsportverenigingen in de periode tot 2020 op peil blijft. Dit op grond van de
verwachtingen / ambities van de verenigingen. Door een goede afstemming tussen de gebruikers
kan de bezetting van de accommodaties in de avonduren, waar nu nog wat extra de behoefte ligt,
nog iets worden verbeterd. Dit is voor het seizoen 2014-2015 al in beperkte mate gebeurd.

6.2.2. Ontwikkelingen omvang gebruik zaalsportverenigingen Weert
Actuele situatie en ontwikkeling in de periode 2004-2012
In Weert zijn op dit moment (2014) 10 zaalsportverenigingen actief. Daarnaast zijn er een aantal
kleinere verenigingen die uitsluitend een recreatief aanbod hebben. Deze zijn meegenomen bij de
gebruikersgroep “sportgroepen” in hoofdstuk 7. De zaalsportverenigingen in Weert beoefenen de
volgende takken van sport: basketbal (2), badminton, volleybal, handbal, zaalvoetbal (2
verenigingen), gymnastiek/turnen (2 verenigingen) en tafeltennis. Daarnaast heeft
voetbalvereniging DESM ook een zaalvoetbalafdeling.
Sinds 2004 zijn er de volgende wijzigingen opgetreden binnen de verenigingen:
In 2004 waren er twee tafeltennisverenigingen: Gehandicaptensportvereniging Weert en
tafeltennisvereniging Megacles. Deze verenigingen zijn in 2009 gefuseerd.
In 2004 waren er twee volleybalverenigingen: VC Weert en VC Boshoven. Deze verenigingen
zijn in 2014 gefuseerd.
In 2004 was er één basketbalvereniging: BSW. In 2013 is een nieuwe basketbalvereniging
opgericht: BAL. Het bestuur van deze vereniging is deels gelijk aan het bestuur van Stichting
Basketbalpromotie Limburg (BPL) dat al veel jaren in Weert actief is en o.a. de talentopleiding
verzorgt (Regionaal Talentencentrum
basketbal). BPL werkte samen met de
basketbalvereniging BSW. BAL is opgericht na de beëindiging van deze samenwerking.
In 2004 was er een korfbalvereniging. Het is altijd een kleine vereniging geweest van 20 tot 30
leden. Dit ledenaantal is nu gedaald tot circa 10 actieve leden. Deze vereniging bestaat nog
wel, maar neemt niet meer deel aan de competitie. Deze vereniging is daarom meegenomen
bij de gebruikersgroep “overige gebruikers” in hoofdstuk 7.
Er is een vergelijking gemaakt van het aantal leden in 2012 met het aantal leden in 2004. Het
totale aantal leden van de verenigingen is sinds 2004 met 10% gedaald. Net als in Stramproy is
de daling bij de jeugd (14%) groter dan bij de senioren (6%) en zien we ook grote verschillen
tussen de verenigingen. Een aantal verenigingen groeide en een aantal verenigingen zag het
aantal leden dalen.
Actueel gebruik sporthallen en -zalen
Van de verenigingen gebruiken alleen de tafeltennisvereniging en beide turnverenigingen
gymzalen. De overige verenigingen gebruiken de drie sporthallen in Weert (Aan de Bron,
Boshoven en St. Theunis), sportzaal Moesel en de sporthal in Altweerterheide.
De sporthal in Altweerterheide heeft eigenlijk een overloopfunctie voor de verenigingen uit
Weert. De verenigingen gebruiken de sporthal in Altweerterheide omdat er in de
sporthallen in Weert geen uren meer beschikbaar zijn. De grootste vaste gebruiker van de
sporthal in Altweerterheide is zaalvoetbalvereniging Weert. De meeste leden van deze
vereniging komen uit Weert. De vereniging kent wel haar oorsprong in Altweerterheide. De
vereniging
is door inwoners van dit dorp opgericht, was gelieerd aan de
veldvoetbalvereniging en heeft ook jarenlang de naam SV Altweerterheide gehad. De
vereniging is uiteindelijk van naam veranderd in Zaalvoetbalvereniging Weert. De bezetting
van de hal in Alweerterheide door verenigingen is door de weeks ’s tussen 18.00 en 22.00 uur
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circa 40%. Met de recreatieve gebruikers erbij komt de bezetting uit op circa 50%. Alleen in
de winterperiode (december – februari) stijgt de bezetting tot een hoog niveau door het
gebruik van de hal door Hockeyvereniging Weert.
Sinds 2004 is het gebruik van de sporthallen in Weert toegenomen. Dit komt niet door een
toename van leden. Het aantal leden van de verenigingen die de sporthallen gebruiken is
ongeveer gelijk gebleven. De toename komt vooral door het hoge ambitieniveau van een
aantal verenigingen. Deze verenigingen streven naar sportbeoefening op een hoog niveau,
wat zich vertaalt in veel trainingsuren. In de periode 2004-2012 is het aantal sporthallen in
Weert uitgebreid van 2 naar 3. Deze extra capaciteit heeft de verenigingen de gewenste
ruimte gegeven om meer te gaan trainen. Momenteel is de bezetting doordeweeks ’s avonds
tussen 18.00 en 22.00 uur in de sporthallen Boshoven en Aan de Bron bijna 100%, in
sporthal St. Theunis circa 90%. Ook in de weekenden zijn de hallen goed bezet met de
competities van de verenigingen. De uitbreiding van 2 naar 3 sporthallen heeft wel geleid tot
een daling van het gebruik van sportzaal Moesel door de zaalsportverenigingen. Zij vullen ’s
avonds nog maar 40% van de capaciteit. Er worden in het weekend geen wedstrijden meer
gespeeld. Een deel van de vrijgekomen capaciteit in sportzaal Moesel is opgevuld met de
gebruikers uit de gebruikersgroep “sportgroepen” (zie hoofdstuk 7), deels afkomstig uit de
gymzalen die sinds 2004 zijn gesloten (de gymzalen Keent, Biest en Groenewoud).

Actueel gebruik gymzalen
De tafeltennisvereniging en de beide gymnastiek/turnverenigingen gebruiken de gymzalen.
Tafeltennisvereniging
Megacles gebruikt sinds 2009
gymzaal Aan de Bron. Daarvoor
gebruikte zij gymzaal St. Louis bij de voormalige basisschool St. Martinus. Mede door de
fusie met Gehandicaptensportvereniging Weert is de vereniging, ten opzichte van 2004,
gegroeid. Zij neemt in gymzaal Aan de Bron echter ongeveer hetzelfde aantal uren af als
voorheen in gymzaal St. Louis. Doordat in Aan de Bron meer tafels kunnen worden geplaatst
dan in St. Louis (12 versus 7) was uitbreiding van uren bij de fusie niet nodig. De vereniging
huurt de gymzaal doordeweeks ’s avonds tussen 18.00 en 22.00 uur. Zij neemt dan 15 uur
af, waarmee zij zorgt voor 75% van de maximale bezetting in deze tijdsperiode. Daarnaast
gebruikt de vereniging de zaal door de week ook enkele uren in de middag en in de
weekenden voor de competitiewedstrijden.
Gymnastiekvereniging Jan van Weert (dames turnen) is in 2009 “verhuisd” van gymzaal
Molenveld naar gymzaal St. Louis. In 2009 is besloten om deze gymzaal niet te sluiten, zoals
voorgesteld in de beleidsnota uit 2004, maar in te richten als een “turnzaaltje”. Het aantal
leden van Jan van Weert is sinds 2004 met circa 40% is gedaald. Een daling die landelijk bij
veel turnverenigingen zichtbaar is geweest in deze periode. Ondanks de daling is Jan van
Weert nog steeds een grotere vereniging met een grote accommodatiebehoefte. Het
accommodatiegebruik is sinds 2004 maar licht gedaald. De wedstrijdturners trainen veel uren
(5 tot 8 uur per week). Hierdoor blijft het gebruik van het “turnzaaltje” St. Louis met circa 26
uur per week op peil, waarvan 19,5 uur op doordeweekse dagen. Aangezien wedstrijd turnen
in hoofdzaak door de jeugd wordt beoefend, gebruikt Jan van Weert de gymzaal op
doordeweekse dagen in hoofdzaak tussen 16.00 en 20.30 uur. De vereniging gebruikt
hiernaast enkele uren per week andere accommodaties voor recreatieve groepen, waaronder
de gymzaal in Swartbroek.
Tensor Turnen (heren turnen) is een veel kleinere vereniging dan Jan van Weert. Landelijk
wordt heren turnen veel minder beoefend, maar dit is recent wel populairder geworden. In
tegenstelling tot Jan van Weert is Tensor Turnen sinds 2004 iets gegroeid. Deze vereniging
gebruikt de gymzaal Boshoven 3 uur per week. Daarnaast maakt zij 8 uur per week gebruik
van de turnhal in Budel. Dit doet de vereniging wegens de behoefte om te kunnen trainen in
een specifieke turnaccommodatie.
Resultaten overleg met de verenigingen (gebruikers sporthallen en zalen)
De meeste vereniging verwachten geen groei van het totale aantal leden. Vooral verenigingen
met veel jeugd zullen op grond van de demografische ontwikkeling de komende jaren leden
verliezen.
Handbalvereniging Rapiditas heeft, dankzij inzet van de combinatiefunctionaris wel wat groei
gehad bij de jeugd. Ook heeft deze vereniging groei bij de recreantengroepen en behoefte aan
extra zaalcapaciteit voor keepersopleiding. Ook bij badmintonvereniging BC Weert ’67 is er
sprake van groei bij de jeugd. Deze vereniging heeft wel terugloop bij de recreanten en groeit
daarom per saldo niet.
Zaalvoetbalvereniging Weert verwacht een lichte groei. De vereniging wil zich inspannen om
een nieuwe recreantencompetitie op te zetten. Ook is er een initiatief voor het opzetten van
een damesteam. De vereniging heeft geen jeugd. Dit is inherent aan de tak van sport.
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De verenigingen hebben weinig aanbod specifiek voor 65-plussers. Zonder ontwikkeling van
dit aanbod zal de vergrijzing niet leiden tot groei bij de verenigingen en toename van gebruik
van de binnensportaccommodaties.

Resultaten overleg met de verenigingen (gebruikers gymzalen)
Tafeltennisvereniging Megacles verwacht geen groei. Zij zet in op behoud van de jeugd . Zij
hoopt dit mede te bereiken door de vestiging van een Regionaal talentencentrum (RTC) in
Weert eventueel in samenwerking met de vereniging in de gemeente Maasgouw. Een lichte
daling van het aantal leden in de toekomst wordt niet uitgesloten.
Jan van Weert en Tensor zetten in op behoud aantal leden. Jan van Weert heeft activiteiten
voor 65-plussers. Dit biedt potentie voor groei.
Toekomstig gebruik accommodaties (sporthallen en sportzalen)
In de periode tot 2020 wordt geen uitbreiding van het gebruik van de sporthallen en -zalen door
de zaalsportverenigingen verwacht. Op grond van de demografische ontwikkeling kan worden
verwacht dat de vraag licht gaat dalen. Het huidige gebruik van sportzaal Moesel door de
verenigingen kan naar verwachting de komende jaren worden ingepast binnen de 3 sporthallen in
Weert. Handbalvereniging Rapiditas en Zaalvoetbalvereniging Weert verwachten wel nog iets
meer uren te gaan afnemen door uitbreiding van activiteiten.
Naast de demografische ontwikkeling hebben de zaalsportverenigingen ook “concurrentie” van de
veldsportverenigingen, andere commerciële en niet-commerciële sportaanbieders en individuele
sportbeoefening in de openbare ruimte (wandelen, fietsen, golfen e.d.). De laatste jaren trekken
bijvoorbeeld diverse dansscholen veel deelnemers. Ook een stijging van de gebruiksomvang door
een verdere toename van de trainingsintensiteit is niet reëel.
6.2.3. Ontwikkeling gebruiksvraag veldsportverenigingen
Ook diverse veldsportverenigingen maken gebruik van de binnensportaccommodaties. Zij hebben
behoefte aan gebruik van een sporthal. Voor sommige activiteiten volstaat een sportzaal.
Actueel gebruik sporthallen en -zalen
Het gebruik is momenteel als volgt:
- Atletiekvereniging Weert: beperkt gebruik (1 uur per week) voor een periode van 6 maanden
(oktober-april) voor jeugdleden tot circa 11 jaar en een groep gehandicapte sporters
- Hockeyvereniging Weert: groot gebruik gedurende 10 weken per jaar (december-februari) voor
trainingen en wedstrijden voor de zaalhockeycompetitie voor jeugd en senioren.
- Diverse voetbalverenigingen: beperkt gebruik gedurende 10 weken per jaar (winterstop) voor
jeugdleden.
Aan gebruikers die een heel seizoen of minimaal 6 maanden een binnensportaccommodatie huren,
wordt bij de inroostering voorrang verleend ten opzichte van gebruikers die jaarlijks in de
winterperiode kort willen huren (2 tot 3 maanden).
Van de gebruikers die kort huren is alleen de behoefte van de hockeyvereniging erg groot. Het
spelen van zaalhockey in de winterperiode is een vast onderdeel geworden van de hockeysport. Er
is inmiddels een uitgebreide competitie op diverse niveaus. De gemeente kan voor het zaalhockey
alleen de vrije ruimte in de sporthal Altweerterheide toewijzen. In de andere sporthallen
veroorzaakt hockey te veel schade aan de wanden en/of de vloer. Voorheen werd ook de hal in
Stramproy jaarlijks voor gebruik toegewezen. Dit is sinds het sportseizoen 2013-2014 niet meer
mogelijk na een renovatie van de vloer. De nieuwe toplaag loopt teveel schade op. Hetzelfde speelt
in de toekomst mogelijk ook in sporthal Altweerterheide. De hockeyvereniging zoekt zoveel
mogelijk zelf naar oplossingen. Zijn in het verleden de oude gymzalen van het College en de
sporthal op het KMS-terrein gebruikt. Op dit moment zijn er voor de hockeyvereniging geen
alternatieven voor handen.
Resultaten overleg met de verenigingen
Hockeyvereniging Weert verwacht de komende jaren nog een lichte groei van het zaalhockey.
Het gebruik van de gemeentelijke sporthallen voor deze activiteit kent voor de vereniging
beperkingen. Omdat alleen de vrije uren in sporthal Altweerterheide kunnen worden gebruikt,
heeft de hockeyvereniging onvoldoende ruimte om te trainen. Voor de wedstrijden geldt de
beperking dat de sporthal in Altweerterheide minder geschikt is voor de topklassewedstijden.
Deze worden afgewerkt in toernooivorm. Dit betekent dat er op één wedstrijddag meerdere
teams op één locatie samenkomen en hier een toernooitje afwerken. Er zijn op één dag dus
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veel teams, begeleiders en publiek in één sporthal. De sporthal in Attweerterheide is eigenlijk
niet geschikt wegens onvoldoende tribunecapaciteit en de situering van de tribune dicht op het
speelveld.
De hockeyvereniging heeft altijd zelf gezocht naar oplossingen. Op dit moment zijn deze echter
niet voorhanden. De mogelijkheid voor gebruik van de voormalige tennishal wordt nog
onderzocht. Verder heeft de vereniging de optie onderzocht om een tent aan te schaffen en
deze in de winter te plaatsen op een van de buitenvelden. De kosten hiervan zijn voor de
vereniging echter te hoog. Ook is er risico op schade aan het kunstgras.
De hockeyvereniging snapt dat het voor de gemeente moeilijk is om de kortdurende
gebruiksvraag in de winter in te passen. Zij heeft echter geen begrip voor de stelling dat zijn
minder rechten heeft in deze periode dan andere gebruikers. De vereniging is de grootste
sportvereniging van Weert en maar liefst 450 leden, vooral jeugd, nemen deel aan het
zaalhockey. Het spelen van zaalhockey is van belang om het huidige hoge prestatieniveau te
kunnen handhaven.
Ook Atletiekvereniging Weert zou in de winter graag binnen kunnen trainen. Een sporthal is
hiervoor geen geschikte accommodatie (te klein). Daarom wordt hiervan alleen voor de jongste
jeugd gebruik gemaakt. De realisatie hiervan heeft voor het bestuur, vanuit financieel oogpunt,
niet de eerste prioriteit.

Toekomstig gebruik accommodaties door veldsportverenigingen
Uitgezonderd het gebruik door de hockeyvereniging, is de vraag beperkt. Het alleen inzetten van
de vrije uren in sporthal Altweerterheide is voor deze vereniging onvoldoende. Deze vereniging ziet
graag een andere oplossing. Indien deze voor het zaalhockey kan worden gevonden, vallen er in de
winter veel uren vrij in sporthal Altweerterheide. Dit biedt aan de voetbalverenigingen meer ruimte
om met de jeugd te kunnen trainen in de winterperiode.

6.3. Benodigd accommodatietype
Sporthallen en -zalen
Voor de beoefening van handbal, zaalvoetbal, korfbal, basketbal, badminton en volleybal is een
sporthal vereist. Basketbal, badminton en volleybal kan ook worden ingepast in een sportzaal.
Gebruik van een sporthal heeft echter ook voor deze sporten een voordeel. Er kunnen dan meer
spelers / teams van één vereniging gelijktijdig sporten. Met de komst van een derde sporthal in
Weert, is de kwaliteit van het aanbod voor de zaalsportverenigingen aanzienlijk verbeterd. Alle
sporthallen zijn geschikt voor wedstrijden en trainingen van de genoemde sporten. Alleen in
sporthal St. Theunis is het spelen van wedstrijden basketbal niet mogelijk.
Gymzalen
Tafeltennis kan worden beoefend in een gymzaal. Strikt genomen is voor deze sport geen
standaard sportaccommodatie vereist. De tafeltennisvereniging in Stramproy maakt bijvoorbeeld
gebruik van een gemeenschapshuis. Voor een tafeltennisvereniging is het gebruik van één vaste
accommodatie gewenst. Dit wegens de opslag van de tafeltennistafels.
Turnaccommodatie
Voor de activiteit turnen wordt het gebruik van een specifieke turnaccommodatie meer en meer
gewenst. Het is voor de turnverenigingen moeilijk om de wedstrijdturners optimaal te laten trainen
in de gymzalen. Dit heeft meerdere redenen: 1. een gymzaal is klein. Er kunnen niet voldoende
toestellen worden ingepast. Ook is er voor sommige oefeningen te weinig aanloopruimte. 2. de
veiligheid is beter in een turnaccommodatie. Bij het steeds op- en afbreken van toestellen kunnen
fouten worden gemaakt. Ook zijn er geen specifieke voorzieningen (o.a. een valkuil) om moeilijke
elementen veilig te kunnen oefenen. Turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert (dames turnen)
maakt met de wedstrijdturners gebruik van gymzaal St. Louis. Deze is in 2009 permanent als
turnzaaltje ingericht. De ruimte is echter beperkt, waardoor er geen sprake is van een volwaardige
turnaccommodatie. De vereniging uit Stramproy is uitsluitend op recreatief niveau actief. Voor hen
is het van belang dat zij in Stramproy gebruik kunnen blijven maken van de sportzaal.
Aanvullende voorzieningen
Voor alle verenigingen geldt dat de aanwezigheid van een horecagelegenheid bij de accommodatie
een voorkeur heeft. Met name in de weekenden (competitie) is dit van belang. Tevens is bij voor
wedstrijden een tribune gewenst.
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Resultaten overleg met de verenigingen (gebruikers sporthallen en zalen)
Stramproy:
Een grote wens van Stravoc en Aeternitas is een verplaatsbare tribune inclusief de hiervoor
benodigde opslagcapaciteit. De tribune kan dan zowel in de sporthal als in de sportzaal worden
gebruikt.
Weert:
Aandachtspunt bij gebruik van de sporthal op het KMS-terrein is een goede bereikbaarheid.
Basketbalvereniging BAL geeft aan te willen onderzoeken of zij zelf een accommodatie kan
gaan exploiteren. De sporthal op het KMS-terrein is een optie die zij hiertoe graag wil
onderzoeken.
Andere punten die door de verenigingen naar voren zijn gebracht:
Handbalvereniging Rapiditas ervaart bij gebruik van sporthal St. Theunis beperkingen doordat
het zicht vanaf de tribune slecht is en er geen sprake is van een goede kantinefunctie. Ook is
zij niet tevreden over de vloer. Zij vindt de vloer te glad. Op grond van deze klachten in de
vloer in 2014 gekeurd op stroefheid. Deze voldoet aan de geldende eisen. De leverancier heeft
schoonmaakadviezen gegeven welke door de gemeente zijn opgevolgd. Desondanks is de vloer
volgens Rapiditas nog steeds te glad.
Hockeyvereniging Weert wenst aanvullend op sporthal Altweerterheide gebruik te kunnen
maken van een andere voorziening voor zaalhockey in de winterperiode. Omdat de andere
gemeentelijke sporthallen niet geschikt zijn wordt gedacht aan een bedrijfspand of het
overkappen van een buitenlocatie (tent / blaashal).
De sportzaal van de Philips van Horne biedt gebruiksmogelijkheden voor sportverenigingen.
Gebruik van de sporthal St. Theunis is minder aantrekkelijk voor verenigingen. Dit komt
enerzijds door het ontbreken van een volwaardige kantine. Er is sprake van een gedeelde
kantine met de school (Het College). De school gebruikt deze onder schooltijd. De
verblijfsruimte met bar is ’s avonds beschikbaar voor de sporthal. De keuken echter niet. Deze
is gekoppeld aan het schoolgebouw. De kantine wordt momenteel niet geëxploiteerd bij gebruik
van de sporthal door de verenigingen. Verenigingen kunnen wel gebruik maken van
drankautomaten en eventueel een koelkast. Naast de knelpunten betreffende de kantine is ook
de tribune in deze sporthal niet optimaal. Vanaf de huidige tribune is maar een gedeelte van
het speelveld zichtbaar. Gevolg van deze beperkingen in sporthal St. Theunis is dat er
knelpunten optreden bij een logische urenverdeling tussen verenigingen.
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6.4. Benodigd tijdstip van gebruik
Het verenigingsgebruik in de sporthallen en sportzalen vindt voor het grootste deel plaats
doordeweeks tussen 18.00 en 22.00 uur. De laatste jaren worden ook geleidelijk meer uren
aangeboden in de tijdsperiode 16.00 – 18.00 uur. Dit komt mede door de inzet van
combinatiefunctionarissen. Daarnaast gebruiken de verenigingen de accommodaties in de
weekenden voor de wedstrijden. Dit gebruik vindt plaats in de ochtend, middag en avond.
Het gebruik van de accommodaties door de turnverenigingen bevindt zich voornamelijk in de
tijdsperiode tussen 16.00 en 20.30 uur en op de zaterdagochtend. Dit komt doordat het
(wedstrijd)turnen hoofdzakelijk wordt beoefend door de jeugd. Het aanbod voor volwassenen is in
hoofdzaak recreatief. Dit gebruik zit verspreid overdag (beperkt) en ’s avonds.

6.5. Benodigde locatie
De (zaal)sportverenigingen hebben duidelijk behoefte aan een “lokale” accommodatie. Weerter
verenigingen gebruiken bij voorkeur een accommodatie in Weert. Verenigingen uit Stramproy bij
voorkeur een accommodatie in Stramproy. Een goede bereikbaarheid en voldoende
parkeercapaciteit zijn eveneens belangrijk.
Verder hebben de verenigingen vooral behoefte aan een geclusterd accommodatiegebruik: zij
maken bij voorkeur voor al hun activiteiten gebruik van dezelfde accommodatie. Enige
uitzondering hierop vormt turnvereniging Jan van Weert. Zij heeft naast een vaste
turnaccommodatie behoefte aan gebruik van gymzalen verspreid over Weert voor haar aanbod
aan recreatieve activiteiten.
Resultaten overleg met de verenigingen (gebruikers sporthallen en zalen)
In de inventarisatienota is een richting uitgewerkt die uitgaat van het sluiten van sportzaal Moesel
en sporthal Altweerterheide en in de plaats hiervoor extra zaalcapaciteit te realiseren bij één van
de sporthallen in Weert. De mening van de verenigingen hierover is verdeeld. Zij geven hierover
het volgende aan:
Een pré van sportzaal Moesel is de houten vloer.
De algemene opinie van de verenigingen is dat het zonde is om de sporthal in Altweerterheide
uit exploitatie te halen. De hal en de kleedlokalen zijn in goede staat.
Desalniettemin onderschrijven de verenigingen die nu primair gebruik maken van de
sporthallen in Weert deze richting. Voor hen is extra capaciteit in Weert het meest gewenst.
Zaalvoetbalvereniging Weert, de huidige hoofdgebruiker van de sporthal in Altweerterheide, is
zeer tevreden over deze hal en wil hier graag blijven spelen. De vereniging heeft geen
jeugdleden en de ligging vormt geen knelpunt. Hoewel de meeste leden van de vereniging uit
Weert komen, heeft de vereniging een band met de sporthal. De vereniging is oorspronkelijk
door inwoners van Altweerterheide opgericht. Daarbij is de sporthal in Altweerterheide is
uitermate geschikt voor de beoefening van zaalvoetbal. De vloer in sporthal Boshoven
(zwevende houten vloer) is door zijn vering bijvoorbeeld veel minder geschikt voor zaalvoetbal.
Verplaatsing van ander gebruik uit Weert naar Altweerterheide vinden de verenigingen geen
goede optie. Met name voor jeugd uit Weert wordt de afstand (en route) als belemmerend
ervaren. De volleybalvereniging geeft ook aan dat een spreiding van activiteiten over
verschillende accommodaties veel knelpunten oplevert bij de inzet van vrijwilligers. De
volleybalvereniging is een grote voorstander van clustering van het gebruik van de vereniging,
samen met het topvolleybal, in één accommodatie. Dit is sporthal Aan de Bron.
Ook het gebruik van de sporthal op het KMS-terrein is besproken:
De aanwezige verenigingen vinden het een goed idee om de mogelijkheid om deze hal te gaan
gebruiken (exploitatie door gemeente) te onderzoeken.
De hal zou mogelijk kunnen worden gebruikt als turnaccommodatie.
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Hoofdstuk 7: Ontwikkeling van de vraag van de topsportorganisaties
7.1. Inleiding
De gemeentelijke binnensportaccommodaties worden ook gebruikt door topsportorganisaties. In dit
hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de vraag van de topsportorganisaties in beeld gebracht. Er
wordt teruggekeken naar de ontwikkeling in de in de afgelopen jaren en vooruitgekeken naar de
(verwachte) ontwikkeling voor de komende jaren. Hierbij komen alle aspecten van de vraag aan de
orde:
Gebruiksomvang
Accommodatietype
Locatie van de accommodatie
Tijdstip van gebruik
De bevindingen uit de inventarisatienota zijn besproken met de topsportorganisaties. Dit is
gebeurd tijdens een van de halfjaarlijkse vergaderingen van het “topsportoverleg”. Het overleg
vond plaats op 18 november 2013.
De resultaten van dit overleg gesprekken zijn in dit hoofdstuk weergegeven en zijn meegenomen
bij de uitwerking van de voorstellen.

7.2. Ontwikkeling van de gebruiksomvang
Van de zaalsporten wordt in Weert al jarenlang basketbal (heren) en volleybal (dames) beoefend
op het hoogste nationale niveau van senioren. De organisatie van deze topsport is ondergebracht
in aparte stichtingen. Wel is er sprake van een nauwe relatie met de verenigingen Basketbalstars
Weert en Volleybalvereniging Weert.
De omvang van de vraag naar accommodaties voor de topsportactiviteiten basketbal en volleybal
is sinds 2004 toegenomen. Dit komt door de vestiging van Regionale Talentencentra (RTC’s) voor
deze takken van sport. De opleiding voor basketbal is gestart in 2011 en de opleiding voor
volleybal in 2012. Een RTC is een opleiding voor talenten waarin diverse partijen samenwerke,
zoals een topsportorganisatie, sportbond, verenigingen en een Topsport Talent School (In Weert:
Het College en de Philips van Horne Scholengemeenschap). Elke partij heeft zijn eigen rol. Voor
talenten die verder buiten Weert wonen is begeleide huisvesting mogelijk. Hiervoor is nabij Het
College de “Campus Servillius” gerealiseerd. De gemeente ondersteunt de RTC’s door het
beschikbaar stellen van accommodaties (tegen betaling) op de gewenste tijdstippen. Ook probeert
de gemeente sportsubsidies vanuit het ministerie mede in te zetten voor de RTC's.
De mogelijkheid bestaat dat de activiteiten van beide RTC’s de komende jaren nog iets verder
worden uitgebreid.

7.3. Benodigd accommodatietype
De topsportactiviteiten dienen te worden ingepast in een sporthal. Voor trainingen is ook gebruik
van kleinere zalen een optie. In Weert zijn alleen de sporthallen Boshoven en Aan de Bron geschikt
voor inpassing van topsport. Dit heeft te maken met maatvoering en met de parkeer- en
tribunecapaciteit.
De huisvesting van de topsport in Weert is de laatste jaren verbeterd. Het topbasketbal vindt van
oudsher plaats in sporthal Boshoven. Het topbasketbal beschikt over een eigen businessclub bij
sporthal Boshoven. Voor enkele trainingen wordt uitgeweken naar sportzaal Moesel.
Het topvolleybal was tot 2009 voornamelijk gehuisvest in sportzaal Moesel. In beperkte mate kon
gebruik worden gemaakt van sporthal Boshoven voor trainingen en wedstrijden. Dit vergde een
goede afstemming van de competities van het herenbasketbal en het damesvolleybal. In 2009 is
sporthal Aan de Bron in gebruik genomen. De activiteiten van het topvolleybal konden hierdoor
worden verplaatst naar sporthal Aan de Bron. Deze hal heeft een op topvolleybal aangepaste
hoogte. Ook de vloer is aangepast op de beoefening van het topvolleybal.
Door de inpassing van de topsport in de gemeentelijke sporthallen kunnen de topsportorganisaties
niet altijd volledig naar wens worden bediend. De gemeente moet ook de belangen van de andere
gebruikers meewegen. Door de topsportorganisaties wordt daarom ook nagedacht over de
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mogelijkheden voor de realisatie van een eigen topsporthal. Dit heeft tot op heden nog niet geleid
tot concrete (financieel) haalbare plannen.

7.4. Benodigd tijdstip van gebruik
De RTC’s trainen bij voorkeur in de tijdsperiode tussen 15.00 en 17.30 uur en voor schooltijd van
7.30 – 8.30 uur. De topselecties trainen op diverse tijdstippen. De basketballers trainen enkele
malen in de ochtend en enkele malen in de avond. De volleybalsters trainen bij voorkeur in de
tijdsperiode 16.30 – 19.30 uur.

7.5. Benodigde locatie
Net als bij de sportverenigingen bestaat er bij de topsportorganisaties behoefte aan het gebruik
van één accommodatie voor alle activiteiten. Voor het topvolleybal is dit Aan de Bron en het
topbasketbal is dit sporthal Boshoven. Voor de RTC’s is gebruik van alle sporthallen in Weert
mogelijk. De sporthallen St. Theunis en Aan de Bron bieden, gezien de ligging bij de schoollocaties
voor het voortgezet onderwijs, een voordeel. Sporthal Boshoven is echter ook goed bereikbaar.
Het tijdstip van gebruik ligt gelijk aan het tijdstip van de naschoolse sportactiviteiten. Dit vormt
een knelpunt bij de inroostering. Het aantal uren in deze tijdsperiode is voldoende. Er is echter
vaak een gelijktijdig gebruik gewenst. Goede afstemming met en tussen gebruikers is nodig om te
komen tot een passend rooster.

7.6. Resultaten overleg topsportorganisaties
Uit het overleg met de topsportorganisaties over de binnensportaccommodaties is het volgende
naar voren gekomen:
Investeren in een topsporthal is niet perse noodzakelijk. Gezien de hoge kosten lijkt dit niet
realistisch.
Voor trainingen is het van belang gebruik te kunnen maken van accommodaties waar op
meerdere velden gelijktijdig kan worden gespeeld. In de drie sporthallen in Weert kan dit
worden ingevuld. Wel wensen de organisaties tijdige afstemming met andere gebruikers.
Deze afstemming is ook van belang om te kunnen komen tot een goede inplanning van het
gebruik van de RTC’s.
Het is gewenst dat de breedte- en de topsportactiviteiten van één tak van sport kunnen worden
ingepast in één accommodatie. Dit laat de “doorontwikkelingskansen zien. Voor de
topsportorganisaties is daarom de in de inventarisatienota opgenomen optie om sporthal
Altweerterheide te sluiten en hiervoor “op maat” capaciteit bij te bouwen bij sporthal Boshoven
en/of sporthal St. Theunis een geschikte optie.
Als goed alternatief wordt het realiseren van een topsportomgeving op het KMS terrein
gezien.Het RTC basketbal heeft hierover al contact met de stichting die een plan ontwikkelt
voor het toekomstig gebruik van dit terrein.
De hal in Altweerterheide biedt wel potentie om meer te kunnen trainen, maar de vloer is
minder geschikt voor topsportactiviteiten. Voor de jeugd (o.a. de RTC’s) is de hal niet
interessant vanwege de reisafstand.
Een krachtruimte bij een accommodatie is voor de topsport gewenst.
Naast de topsportorganisaties heeft hockeyvereniging Weert aangegeven dat zij (zaal)hockey
spelen op hoog niveau. De standaardteams van de vereniging spelen in de hoogste klasse. De
vereniging is van mening dat dit valt onder de noemer topsport.
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Hoofdstuk 8: Ontwikkeling van de vraag van de sportgroepen
8.1. Inleiding
De gemeentelijke binnensportaccommodaties worden ook gebruikt door sportgroepen. Met
sportgroepen worden in deze nota bedoeld: alle andere groepen, buiten de door de scholen, de
door de gemeente gesubsidieerde sportverenigingen en de topsportorganisaties, die in
georganiseerd verband sportactiviteiten aanbieden op niet-commerciële basis.
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de vraag van de sportgroepen in beeld gebracht. Er
wordt teruggekeken naar de ontwikkeling in de in de afgelopen jaren en vooruitgekeken naar de
(verwachte) ontwikkeling voor de komende jaren. Hierbij komen alle aspecten van de vraag aan de
orde:
Gebruiksomvang
Accommodatietype
Locatie van de accommodatie
Tijdstip van gebruik
De bevindingen uit de inventarisatienota zijn besproken met de sportgroepen. Dit is gebeurd op 29
januari 2014. Daarnaast heeft op 30 januari een apart overleg plaatsgevonden met een aantal
gebruikers van gymzaal Molenveld. Aan dit overleg heeft ook de wijkraad Fatima deelgenomen.
De resultaten van deze gesprekken zijn in dit hoofdstuk weergegeven en zijn meegenomen bij de
uitwerking van de voorstellen.

8.2. Ontwikkeling van de gebruiksomvang
Het karakter van de sportgroepen is in hoofdzaak recreatief. De deelnemers sporten meestal één
keer per week, waarbij de motivatie gezondheid en sociaal contact de belangrijkste drijfveren zijn.
Enkele groepen hebben een hoger ambitieniveau en streven sportieve prestaties na (deelname aan
wedstrijden). De organisatie van de sportgroepen is soms formeel georganiseerd (bijvoorbeeld:
vereniging, stichting, eenmanszaak), maar vaak ook informeel (bijvoorbeeld: vriendengroep). De
sportgroepen beoefenen veel diverse takken van sport. Gymnastiek, (oosterse) gevechtsporten en
volleybal zijn het meest populair. De sportgroepen bieden vooral activiteiten aan voor
volwassenen. Een beperkt aantal groepen richt zich (ook) op de jeugd.
In het sportseizoen 2012-2013 maken 46 sportgroepen gebruik van de accommodaties in Weert,
vooral gymzalen. De sporthal in Altweerterheide wordt door 2 sportgroepen (net als bij de
verenigingen wegens ruimtegebrek in Weert). Ook in Stramproy gebruiken 2 sportgroepen de
accommodaties.
Het aantal sportgroepen is in de periode 2004 – 2012 ongeveer gelijk gebleven. De meeste
groepen zijn vaste gebruikers die de zalen jarenlang gebruiken. In de loop der jaren vallen er
groepen af en komen er groepen bij. Veel groepen hebben oudere deelnemers. De groep ouderen
groeit de komende jaren, zodat hier kansen liggen. Het benutten van deze kansen vergt meer
profilering van de sportgroepen. Ook voor de sportgroepen geldt dat er “concurrentie” bestaat
van andere activiteiten. Vooral activiteiten als wandelen en fietsen worden veel door ouderen
beoefend. Op grond van de demografische ontwikkeling wordt voor de periode 2012-2020 wordt
rekening gehouden met een lichte groei van de vraag van de sportgroepen.

8.3. Benodigd accommodatietype
Voor de meeste overige sportgroepen is een gymzaal geschikt. Voor een klein aantal groepen is
gebruik van een sporthal nodig (voor de activiteiten zaalvoetbal en handbal).

8.4. Benodigd tijdstip van gebruik
Het gebruik concentreert zich doordeweeks tussen 18.00 en 22.00 uur. Enkele groepen hebben
behoefte aan uren doordeweeks in de ochtend. Het gebruik in het weekend is zeer beperkt.
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8.5. Benodigde locatie
Voor deze groepen geldt net als voor de sportverenigingen de voorkeur voor “lokaal” gebruik.
Enkele gebruikers hebben binnen Weert nog een specifieke voorkeur. De deelnemers komen dan
in hoofdzaak uit een bepaalde wijk en willen dan bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis kunnen
sporten.

8.6. Resultaten overleg sportgroepen
Wat betreft de locatie geldt dat enkele groepen uit de wijk Fatima erg hechten aan gebruik van
deze gymzaal. Zij gebruiken de zaal al jarenlang op de maandagavond. Deze groepen vrezen dat
mensen stoppen met sporten als er niet meer in de wijk kan worden gesport.
Voor enkele sportgroepen overdag geldt dat zij graag gebruik maken van een centrale locatie. De
gymzalen Fatima en Aan de Bron worden als centrale locatie beschouwd.
De laatste jaren zijn er een aantal accommodaties verdwenen. Dit heeft ertoe geleid dat
sportgroepen zijn verschoven naar andere accommodaties. Ook moeten zij soms “verhuizen”
omdat de gymuren van de scholen wijzigen. Een aantal groepen ervaart dit schuiven als hinderlijk.
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Hoofdstuk 9: Gewenst accommodatiebestand in 2020
9.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt, op basis van de bevindingen in de hoofdstukken 5 t/m 8 het profiel
geschetst van het gewenste accommodatiebestand in 2020. Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
1.

Het gewenste accommodatiebestand richt zich op de locaties Weert en Stramproy.
De gebruikers van sporthal in Altweerterheide zijn in hoofdzaak afkomstig uit de kern Weert.
Daarom is ervoor gekozen het gebruik van deze sporthal mee te nemen als gewenst gebruik
in Weert.
Het gebruik van de gymzaal in Swartbroek is grotendeels gebruik uit het dorp. De toekomst
van deze zaal is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar (Stichting Accommodatie
Swartbroek). De eigenaar heeft aangegeven dat de toekomst van de gymzaal samenhangt
met de beschikbaarheid van vrijwilligers.
De vraag in Tungelroy en Laar is te klein om hier gemeentelijke accommodaties te
realiseren.

2.

De kortdurende vraag van de veldsportverenigingen (gebruiksperiode van 2 tot 3 maanden per
jaar) wordt niet meegenomen bij het bepalen van de gewenste omvang van het
accommodatiebestand. Het huidige beleid blijft hier in de toekomst van kracht. Deze gebruikers
kunnen eventuele vrije uren benutten.
Zaalhockey
Wat betreft zaalhockeyvereniging is het duidelijk dat de sporthallen niet voldoende capaciteit
hebben en niet voldoende geschikt zijn voor de beoefening van zaalhockey en de vereniging
genoodzaakt is te zoeken naar alternatieven.
Wat betreft de geschiktheid is het van belang dat de gemeente probeert sporthal
Altweerterheide in de toekomst geschikt te houden voor hockey (aandacht bij vloerrenovatie).
Ook kan bij de inroostering meer rekening worden gehouden met de behoefte van de
hockeyvereniging. Als andere gebruikers van de hal in de wintermaanden willen schuiven met
de gebruiksuren, dan kan er iets meer ruimte komen voor zaalhockeytrainingen in deze hal.
Wat betreft de alternatieven heeft de vereniging deze in het verleden vaak gevonden. De
vereniging geeft nu aan dat zij hierop momenteel “vastlopen”. Zij onderzoekt wel nog de opties
gebruik KMS en gebruik tennishal. Als hier voor komend seizoen geen mogelijkheden liggen, is
een tijdelijke voorziening (tent / blaashal) nog de enige optie. De vereniging heeft de
mogelijkheden onderzocht een dergelijke voorziening te realiseren op het kunstgrasveld. De
kosten van aanschaf en exploitatie vond de vereniging te hoog en de afschrijvingsperiode te
lang om een verantwoorde keuze te maken. Tevens speelt het knelpunt van risico op schade
aan het kunstgrasveld. Dit laatste punt kan worden ondervangen door de tijdelijke voorziening
te plaatsen op de locatie van het verharde sportveld dat achter Het College ligt. Uitgaande van
een huurconstructie per jaar, betekent dit voor de vereniging geen financieel risico voor de
lange termijn. De vereniging kan deze optie onderzoeken. Het realiseren van een tijdelijke
voorziening past niet binnen het bestemmingsplan voor sportpark St. Theunis. Als dit een
geschikte optie blijkt te zijn, dan kan een ontheffingsprocedure worden gevolgd. Bij een
eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan (2018) kan dit worden meegenomen.
Verwerking in de huidige herziening van het bestemmingsplan, die binnenkort wordt afgerond,
is niet logisch omdat niet duidelijk is of deze optie daadwerkelijk in beeld gaat komen.
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9.2. Gewenst accommodatiebestand Stramproy
Gebruiksomvang, accommodatietype, tijdstip
In tabel 9.1 is de verwachte ontwikkeling van de gebruiksvraag (omvang, accommodatietype,
tijdstip) van alle gebruikersgroepen vertaald in één benodigd accommodatiebestand in 2020.
8.30- 15.00

15.00 - 18.00

18.00 - 22.00

Weekend

Uur

uur

uur

Sporthallen

0

0

0,9

0,5

Sportzalen

0,4

0,2

0,9

0,7

Tabel 9.1: Benodigd accommodatiebestand Stramproy in 2020.
-

-

Er is gekozen voor 2 accommodatietypes: sporthal en sportzaal. Dit is ingegeven vanuit de
bestaande situatie. De sporthal en de sportzaal verkeren beide in goede staat en kunnen tot na
2020 gehandhaafd blijven.
Het gebruik overdag is zeer beperkt. Om het gebruik in de avonden en weekenden te kunnen
inpassen zijn de huidige accommodaties nodig.

Locatie
De huidige locatie van de binnensportaccommodaties leidt niet tot knelpunten voor de gebruikers.
Kwaliteit
Knelpunten voor de gebruikers zitten in de kwaliteit van de kleedlokalen en het ontbreken van een
tribune. Hier zijn wijzigingen gewenst.

9.3. Gewenst accommodatiebestand Weert
Gebruiksomvang, accommodatietype, tijdstip
In tabel 9.2 is de verwachte ontwikkeling van de gebruiksvraag (omvang, accommodatietype,
tijdstip) van alle gebruikersgroepen vertaald in één benodigd accommodatiebestand in 2020.
doordeweeks

doordeweeks

doordeweeks

8.30 - 15.00

15.00 - 18.00

18.00 - 22.00

19

2

4

1

Aantal sporthallen

0

3

4

4

Aantal turnzalen

0

1

1

1

Aantal gymzalen

Weekend

Tabel 9.2: Benodigd accommodatiebestand Weert in 2020.

-

-

-

Toelichting tabel 9.2:
Er is gekozen voor 3 accommodatietypes: gymzaal, sporthal, turnzaal. Het bestaande
accommodatietype “sportzaal” is niet meegenomen. Er is geen gebruik waarvoor het
accommodatietype sportzaal is vereist. Bij de uiteindelijke invulling van het totale
accommodatiebestand kan wel worden gekozen voor een sportzaal als dit gunstig is.
Het hoge aantal van 19 gymzalen in de tijdsperiode 8.30-15.00 uur, is voor het grootste deel (18
gymzalen) het benodigde bestand voor de invulling van het reguliere bewegingsonderwijs van de
scholen. Zoals beschreven in paragraaf 5.3 kan het bewegingsonderwijs worden ingepast in een
gymzaal, maar ook in een zaaldeel van een sportzaal of sporthal, zoals nu ook gebeurt.
Er dient dus overdag voor het bewegingsonderwijs een combinatie van gymzalen en zaaldelen in
sporthallen en eventueel sportzalen beschikbaar te zijn met een totale som van 18. Daarnaast
wordt er nu door de gebruikersgroep “sportgroepen” in deze tijdsperiode circa 0,5 zaal gebruikt.
Dit is afgerond naar 1, enerzijds omdat een 100% efficiënte inroostering niet haalbaar is,
anderzijds om enige extra uren te creëren voor deze groepen in de toekomst.
De turnzaal is een nadrukkelijke wens van de beide gymnastiek/turnverenigingen in Weert en is
daarom opgenomen als onderdeel in het benodigde accommodatiebestand. Uitgangspunt hierbij is
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-

de turnzaal aan beide verenigingen (dames- en herenturnen) onderdak biedt. Zonder
turnaccommodatie dient er in de tijdsperiode 15.00 – 22.00 uur circa 1 extra gymzaal beschikbaar
te zijn voor deze verenigingen.
Er is sprake van een piekbehoefte in de tijdsperiodes doordeweeks van 8.30 – 15.00 uur en
doordeweeks van 18.00 – 22.00 uur. De behoefte in de twee andere tijdsperiodes is gelijk of lager.
Locatie
Voor wat betreft de gewenste locatie geldt:
De scholen hebben behoefte aan een korte reistijd naar de accommodaties. Een goede
spreiding van accommodaties over Weert, waarbij zoveel mogelijk een directe clustering met
onderwijsvoorzieningen wordt gerealiseerd, sluit hierbij aan. Voor het naschoolse sportaanbod
van Punt Welzijn is een gespreid gebruik van accommodaties (stadsdeelniveau) gewenst.
De zaalsportverenigingen en de topsportorganisaties hebben behoefte aan een lokaal
accommodatiegebruik. Het gebruik is nauwelijks wijkgebonden. Deze organisaties wensen wel
zoveel mogelijk gebruik te maken van één accommodatie. Door een goede clustering van
accommodaties kan de “versnippering” van het accommodatiegebruik voor deze
gebruikersgroepen worden beperkt.
De sportgroepen hebben eveneens behoefte aan een lokaal accommodatiegebruik. Een
eventueel versnipperd gebruik voor groepen die meerdere uren per week afnemen is geen
knelpunt. De locatie is bij de behoefte ondergeschikt aan dag en tijdstip. Voor slechts enkele
groepen geldt dat zij uitsluitend / in hoofdzaak deelnemers hebben uit één specifieke wijk.
Deze groepen prefereren soms nadrukkelijk het gebruik van een accommodatie in de wijk. Dit
speelt alleen bij de huidige gymzaal Molenveld (Fatima).
Kwaliteit
Ten aanzien van de kwaliteit van de accommodaties ervaren de gebruikers knelpunten bij de
kleedruimtes van sporthal Boshoven, de tribune en kantine van sporthal St. Theunis en de
bergruimte van gymzaal Aan de Bron. Hier zijn wijzigingen gewenst. Voor de andere oudere
accommodaties geldt dat bij keuze voor behoud op lange termijn verbetering van de kwaliteit van
met name de kleedruimtes van belang is.
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Hoofdstuk 10: Voorstel voor wijzigingen in het accommodatiebestand
10.1. Inleiding
Om te komen tot het gewenste accommodatiebestand in 2020 zijn wijzigingen nodig ten opzichte
van het huidige accommodatiebestand. In dit hoofdstuk is uitgewerkt welke wijzigingen er nodig
zijn en wat de (geraamde) kosten hiervan zijn. De wijzigingen hebben betrekking op omvang van
het accommodatiebestand, het accommodatietype, de kwaliteit van de accommodaties (staat van
onderhoud).

10.2. Gewenste wijzigingen in Stramproy
Het huidige accommodatiebestand sluit aan bij de behoefte. De hal en de zaal hebben in de
avonduren en weekenden een goede bezetting. Ten aanzien van de kwaliteit van de accommodatie
zijn er wijzigingen gewenst.
1. Renovatie en uitbreiding kleedlokalen
Conform de inventarisatienota wordt voorgesteld de sporthal en de sportzaal in Stramproy te
handhaven. Uit het overleg met de verenigingen is gebleken dat de situatie met betrekking tot de
kleedlokalen onvoldoende is. De 4 kleedlokalen en doucheruimtes van de sportzaal zijn zwaar
verouderd (40 jaar oud). Ook de maatvoering van de kleedlokalen is niet goed. Er zijn 2 erg ruime
en 2 erg kleine kleedlokalen. Bij de sporthal liggen 2 ruime kleedlokalen. Deze zijn 22 jaar oud.
Hier kan worden volstaan met een beperkte renovatie. Daarnaast heeft de sporthal nog 2 hele
kleine kleedlokalen die slechts geschikt zijn voor gebruik door enkele personen gelijktijdig. Deze
knelpunten kunnen worden opgeheven door:
De 4 kleedlokalen van de sportzaal grondig te renoveren en hierbij een logische nieuwe
indeling realiseren zodat er sprake is van 4 volwaardige kleedlokalen.
De twee grote kleedlokalen bij de sporthal te renoveren.
De twee zeer kleine kleedlokalen bij de sporthal vervangen door twee nieuwe kleedlokalen met
een passende maatvoering. Dit is alleen mogelijk door deze aan te bouwen. De zaal en hal
beschikken dan samen over 8 goede kleedlokalen, wat voldoende is.
De 2 zeer kleine kleedlokalen van de sporthal kunnen worden gebruikt als bergruimte voor de
verplaatsbare tribune (zie punt 2). Hiervoor zijn enkele bouwkundige aanpassingen nodig.
2. Aanschaf tribune en realiseren bergruimte
De verenigingen wensen een verplaatsbare tribune. Momenteel is er geen tribune die gebruikt kan
worden bij wedstrijden. Met name bij wedstrijden van het hoogste team van volleybalvereniging
Stravoc vormt dit een knelpunt.
Voor een planning en kostenraming van de bij de punten 1 en 2 voorgestelde wijzigingen wordt
verwezen naar hoofdstuk 11.

10.3. Gewenste wijzigingen in Weert
Omvang en tijdstip van gebruik
Om te kunnen bepalen welke wijzigingen er gewenst zijn met betrekking tot de omvang van het
accommodatiebestand is uitgewerkt wat de capaciteit is van het huidige accommodatiebestand. Dit
is gedaan voor de tijdsperiodes dat er sprake is van een “piekbehoefte” zoals zichtbaar is in tabel
9.1. Als wordt voorzien in voldoende capaciteit in de piekperiodes, dan is er in de andere
tijdsperiodes automatisch voldoende capaciteit.
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Accommodatie

Inzet als

Inzet als

Inzet als

Inzet als

Gymzaal

Gymzaal

sporthal

Turnaccommodatie

18.00-22.00

16.00–20.00

8.30–15.00

18.00-22.00

Weert Noord

-

SH Boshoven

2

-

1

-

GZ Boshoven

1

1

-

-

SH Aan de Bron

3

-

1

-

GZ Aan de Bron

1

1

-

-

SZ Ph. v. Horne

2

0,8

-

-

GZ Ph. v. Horne 1

1

0,4

-

-

GZ Ph. v. Horne 2

1

0,4

GZ Het Kwadrant

1

-

-

-

GZ Molenveld

1

1

-

-

GZ St. Louis

-

-

-

0,5

SH Altweerterheide

1

-

1

-

SH St. Theunis

3

-

1

-

GZ Het College

1

-

-

-

SZ Moesel

2

2

-

-

GZ Beatrixlaan*

1

1

-

-

GZ Beatrixlaan**

2

2

-

-

GZ Markeent

1

1

-

-

Totaal

24

10,6

4

0,5

Gewenst

19

4

4

1

Overcapaciteit

5

6,4

0

-0,5

Weert Midden

Weert Zuid

Tabel 10.1: Capaciteit huidige accommodatiebestand Weert
* Huidige zaal
** Nieuwe zaal.
Toelichting tabel 10.1, Locatie Beatrixlaan
Aan de Beatrixlaan wordt voorzien in de bouw van twee nieuwe gymzalen bij het Kennis- en
expertisecentrum. Hoewel de bouw nog moet plaatsvinden, zijn deze samen met de huidige
gymzaal op deze locatie opgenomen.
Toelichting tabel 10.1, sportzaal Moesel
Sportzaal Moesel is meegenomen bij het accommodatietype gymzalen. Dit omdat de zaal in
hoofdzaak wordt gebruikt door groepen die ook kunnen worden ingepast in een gymzaal. Voor
deze gebruikers is behoud van het accommodatietype sportzaal niet vereist.
De zaal heeft momenteel ook nog een beperkte “overloopfunctie” voor volleybal en basketbal
dat niet in de sporthallen kan worden ingepast. Dit kan alleen in sportzaal Moesel worden
ingepast vanwege de uitvoering als sportzaal. Dit aspect wordt betrokken in de uitwerking.
Toelichting tabel 10.1, tijdsperiode 8.30-15.00 uur
In deze tijdsperiode beperkt het gebruik zich tot de scholen en een aantal sportgroepen. In
beperkte mate wordt ook getraind door de topsportorganisaties (basketbal). Voor al deze
gebruikers is het accommodatietype gymzaal of een zaaldeel in een sporthal of -zaal afdoende.
Er is voor deze tijdsperiode daarom per accommodatie aangegeven hoeveel “gymzalen” in deze
accommodatie beschikbaar zijn.
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-

-

Aan gymzaal Aan de Bron was in de inventarisatienota overdag nog een capaciteit toegerekend
van 0,5. Dit omdat de zaal overdag ook een functie had als speellokaal voor basisschool Aan de
Bron. Deze functie komt met ingang van het schooljaar 2014-2015 te vervallen. Door een
herschikking binnen het schoolgebouw is deze functie recentelijk ingepast in het schoolgebouw.
De gymzaal heeft daarom nu ook overdag een capaciteit van 1 zaal.
Op dit moment wordt de sporthal in Altweerterheide niet gebruikt, uitgezonderd 3 uur door de
basisschool uit Altweerterheide. Dit is niet efficiënt. Wij hebben er daarom voor gekozen deze
capaciteit mee te rekenen als beschikbare capaciteit. Zowel voor sportgroepen als voor scholen
in Weert Zuid is de afstand naar Altweerterheide beperkt.

Toelichting tabel 10.1, tijdsperiode 18.00-22.00 uur
In deze tijdsperiode is er een specifieke behoefte aan 3 accommodatietypes: gymzalen,
sporthallen en een turnaccommodatie. Voor deze tijdsperiode is daarom per accommodatie
aangegeven voor welke functie hij daar wordt ingezet. Voor de turnaccommodatie geldt een
afwijkende piektijd van 16.00 – 20.00 uur.
Op dit moment worden de gymzalen en de sportzaal in de Philips van Horne
Scholengemeenschap in de avonduren nauwelijks gebruikt. De school verhuurt de zalen soms
voor enkele uren aan gebruikers. Het is wel beschikbare capaciteit en daarom zichtbaar
gemaakt in de tabel. Een breder gebruik van de zalen in de avonduren vormt voor Stichting
LVO geen knelpunt. Aandachtspunt is het beheer. Er dient te worden voorzien in vast beheer
tijdens de gebruiksuren. Dit wegens de inpandige ligging van de zalen in het schoolgebouw op
de 1e en 2e verdieping. Wegens brandveiligheid is het niet mogelijk een routing te maken
waarbij gebruikers van de gymzaal niet in klaslokalen kunnen komen. Stichting LVO heeft op
dit moment op twee avonden per week personele bezetting in het gebouw wegens andere
activiteiten. Op twee avonden zou gebruik kunnen worden ingepland. Dit is 40% van de
maximale capaciteit. Bij de sportzaal (2 gymzalen) leidt dit tot een beschikbare capaciteit van
0,8 zalen en bij de gymzalen tot een beschikbare capaciteit van 0,4 zalen.
Voor de gymzaal van het College wordt de capaciteit ’s avonds niet meegerekend. De zaal is
gebouwd als multifunctionele ruimte. Ze wordt na schooltijd regelmatig voor andere functies
ingezet. In het voorjaar wordt deze zaal eveneens ingezet voor examens en aansluitend voor
de boekenbeurs. Het is daarom lastig om wekelijks gebruik door derden aan te bieden. Omdat
de overcapaciteit in de avonduren groter is dan de overcapaciteit overdag is het niet nodig om
deze capaciteit ’s avonds in te zetten. Indien nodig kan in overleg met Stichting LVO worden
gekeken of hier in de toekomst wel weer mogelijkheden liggen.
Toelichting tabel 10.1, Turnaccommodatie
Gymzaal St. Louis wordt momenteel ingezet als turnaccommodatie. De zaal is permanent
ingericht. Omdat de zaal erg klein is, is er geen sprake van een volwaardige
turnaccommodatie, wat wel de behoefte is. Om dit in de tabel te kunnen aangeven, is ervoor
gekozen aan deze accommodatie een capaciteit van 0,5 toe te rekenen.
Conclusie op basis van tabel 10.1.
De tabel laat zien dat bij behoud van alle accommodaties in 2020 sprake is van overcapaciteit.
Deze overcapaciteit zit in het “accommodatietype” gymzalen, waaronder ook sportzaal Moesel
is meegerekend. De overcapaciteit bedraagt 5 “gymzalen” overdag en 6,4 gymzalen in de
avonduren. Dit betekent dat er in de periode 2015-2020 5 “gymzalen” kunnen worden
gesloten. De capaciteit in de avonduren blijft daarmee eveneens ruim voldoende. Vooralsnog is
er dan ’s avonds geen gebruik van de zalen in de Philips van Horne Scholengemeenschap
noodzakelijk.
Wel wordt er bij de gestelde overcapaciteit van uitgegaan dat de twee nieuwe gymzalen aan de
Beatrixlaan worden gerealiseerd én er een turnaccommodatie blijft bestaan waarvan de
capaciteit minimaal gelijk staat aan de capaciteit van de huidige turnzaal St. Louis.
In de paragrafen 10.4 t/m 10.6 worden de gewenste wijzigingen per accommodatietype
uitgewerkt.
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10.4. Wijzigingen sporthallen
Ten aanzien van de sporthallen worden de volgende uitgangspunten / wijzigingen voorgesteld:
-

Behoud sporthallen Altweerterheide, Boshoven, Aan de Bron en St. Theunis.
Renovatie kleedlokalen sporthal Boshoven.
Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis.

Onderstaand worden deze wijzigingen toegelicht.
1. Behoud sporthallen Altweerterheide, Boshoven, Aan de Bron en St. Theunis
In 2020 is er naar verwachting behoefte aan 4 sporthallen. In Weert liggen er 3, maar samen met
de sporthal in Altweerterheide is er sprake van 4 hallen. Voorgesteld wordt de komende jaren alle
4 de hallen te handhaven. De onderbouwing hiervoor is als volgt:
Voor de hallen St. Theunis en Aan de Bron behoeft dit geen toelichting. De hallen zijn gebouwd
op basis van het in 2004 vastgestelde beleid voor onderwijs- en sportaccommodaties. Deze
hallen zijn momenteel 3 en 5 jaar oud. Wel is voor beide hallen een aanpassing gewenst om
het gebruik te optimaliseren (zie uitwerking bij punt 3 en 4 ).
De hallen Altweerterheide en Boshoven zijn met 22 en 32 jaar een stuk ouder. Niettemin is ook
de staat van deze beide hallen goed. Naast het uitvoeren van het regulier geplande onderhoud
(op basis van de onderhoudsplannen) zijn er de komende jaren geen grote investeringen
vereist. Enige uitzondering hierop vormt een volledige renovatie van de kleedlokalen van
sporthal Boshoven (zie uitwerking bij punt 2). Een dergelijke renovatie maakt geen deel uit van
de reguliere onderhoudsplannen.
Alle hallen zijn direct geclusterd met een sportpark. Bij de hallen Aan de Bron en St. Theunis is
er nog het voordeel van een directe clustering met grotere onderwijsvoorzieningen voor basis
en voortgezet onderwijs. Voor sporthal Boshoven geldt een korte reisafstand voor de
basisscholen in Weert Noord. De hal in Altweerterheide ligt op loopafstand van de hier gelegen
basisschool. Het voordeel hiervan is echter zeer beperkt omdat de school maar klein is.
Voor de hal in Altweerterheide kan worden geconcludeerd dat de ligging nadelen heeft. Het
gebruik overdag beperkt zich tot 3 uur door het basisonderwijs uit het dorp. Sportgroepen
kiezen nu overdag niet voor deze hal. Dit zou bij een ligging in Weert zeker wel gebeuren. Dit
gebruik dient actiever te worden gestimuleerd. Het is goed mogelijk om onderwijsgroepen
vanuit Weert in te passen in deze hal. De reisafstand ten opzichte van de scholen in Weert Zuid
is beperkt. Voor de brede school Moesel en OBS De Graswinkel is het verschil in reistijd tussen
Sporthal St. Theunis en sporthal Altweerterheide bijvoorbeeld maar 1 minuut. Doordat de hal
geen scheidingswand heeft beperkt de winst van het inzetten van de capaciteit van deze hal
overdag zich tot slechts 1 “gymzaal”. Er kan steeds maar één groep gelijktijdig de hal
gebruiken. Ook is het in de 3 hallen in Weert op dit moment een heel gepuzzel om het gebruik
in te passen in de tijdsperiode van 15.00 – 18.00 uur. De gezamenlijke behoefte is circa 3
hallen, maar omdat dit gelijk staat met de beschikbare capaciteit, is het lastig om te komen tot
een rooster dat voor iedereen passend is. Ligging in Weert zou hiervoor een voordeel zijn.
De hal in Altweerterheide heeft ook voordelen. Zoals al aangegeven is de staat van zowel de
hal als de kleedruimtes (gerenoveerd in 2012) zeer goed. Er ligt een grote kantine die tevens
een functie heeft voor de veldvoetbalvereniging. De zaal is zeer geschikt voor zaalvoetbal. De
geschiktheid zit vooral in de sportvloer, maar ook de beperkte kwetsbaarheid van de wanden is
een pré. De wanden van de sporthallen St. Theunis en Aan de Bron zijn bijvoorbeeld door de
akoestische beplating vrij kwetsbaar. De zaalvoetbalverenigingen in Weert hebben samen een
behoefte van circa 10 uur per week. Daarnaast zijn er nog een aantal sportgroepen actief die
zaalvoetballen. Totaal komt het aantal uren zaalvoetbal per week uit op circa 14 uur. De
meeste uren zijn nu ingepland in Altweerterheide. Enkele uren zijn ingepland in de hallen Aan
de Bron en St. Theunis.
Een ander voordeel van het behoud van de hal in Altweerterheide is dat er bij
(sport)evenementen in een van de drie hallen in Weert mogelijkheden zijn om gebruikers te
verplaatsen. De hal is in principe geschikt voor beoefening van alle zaalsporten (trainingen en
wedstrijden).
In de inventarisatienota is nog als richting aangegeven om de hal in Altweerterheide niet meer
te exploiteren en in plaats hiervan in Weert zaalruimte bij te bouwen. Dit kan een kleinere zaal
zijn in verband met sporten als basketbal, badminton en volleybal. Als nadeel hiervan is in de
nota het investeringsniveau aangegeven. Conclusie na de overlegronde met de gebruikers is
dat voorgesteld wordt de hal in Altweerterheide te handhaven. Zoals bovenstaand aangegeven
heeft de hal naast het nadeel van de ligging ook veel voordelen. Daarnaast lijkt het bijbouwen
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van een kleinere zaal in Weert (los van investeringskosten) niet ten goede te komen van een
logische inroostering van de andere gebruikers. Het zaalvoetbal dient dan in sporthal St.
Theunis en/of sporthal Aan de Bron te worden ingepast (vloer van sporthal Boshoven is niet
geschikt voor zaalvoetbal). Dit leidt tot meer versnippering van gebruik van de andere
zaalsportverenigingen en topsportorganisaties. Zoals aangegeven bestaat bij deze gebruikers
juist de behoefte om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van één hal. Voor het komende
seizoen kan hier voor een groot deel in worden voorzien:
o In sporthal Boshoven kan het basketbal (breedtesport en topsport) en het badminton
worden ingepland (conform huidige situatie).
o In sporthal St. Theunis kan het handbal worden gepland (conform huidige situatie). De
handbalvereniging maakt daarnaast gebruik van Aan de Bron. Dit gebruik kan bij
optimalisatie van sporthal St. Theunis (zie uitwerking bij punt 3) ook hier worden ingepast.
o In sporthal Aan de Bron kan het volleybal worden ingepast (breedtesport en topsport).
Alternatief: gebruik sporthal KMS-terrein en sporthallen Nederweert
Als ander alternatief voor sporthal Altweerterheide is in de inventarisatienota en door de gebruikers
de sporthal op het KMS terrein genoemd. De hal ligt in Weert, waardoor zij voor bepaalde
gebruikers qua locatie aantrekkelijker is. De gemeente is geen eigenaar van het terrein en de
voorzieningen. Er is momenteel nog onvoldoende zicht op de herbestemming van het terrein.
Gebruik van de (sport)voorzieningen door maatschappelijke organisaties past wel binnen de visie
die de gemeente heeft voor de herontwikkeling van dit terrein. Inzetten op een spoedig gebruik
van deze sporthal ten koste van de hal in Altweerterheide is echter niet opportuun. De hal is niet
geschikt voor wedstrijden van de “grote zaalsporten” zoals zaalvoetbal en zaalhandbal (te weinig
uitloopruimte). Tevens is er geen kantine.
Als ander alternatief is op 13 augustus 2013 met de gemeente Nederweert gesproken over gebruik
van de twee sporthallen in sportcomplex De Bengele in Nederweert. Op dit moment zijn de hallen
in de avonduren en de weekenden goed bezet en is er weinig ruimte om verenigingen uit Weert in
te passen. Overdag is er nog wel voldoende ruimte om gebruikers uit Weert in te passen. Voor
inpassing van basisscholen uit Weert geldt echter de beperking van een te hoge reistijd. Dit heeft
met name te maken met de routing naar de sporthal. Als er de komende jaren zowel in Weert als
in Nederweert sprake is van terugloop in het gebruik van de sporthallen, dan is het interessant om
deze optie opnieuw te onderzoeken.
2. Renovatie kleedlokalen sporthal Boshoven in 2015
De kleedlokalen van deze hal zijn verouderd. De hal is inmiddels 32 jaar oud, maar verder in goede
staat. Aangezien behoud van deze hal voor een langere termijn wordt voorzien, is renovatie van de
kleedlokalen op korte termijn gewenst. Dit punt vormt geen onderdeel van het
uitvoeringsprogramma. Het betreft regulier groot onderhoud en is opgenomen in de begroting
2015 (t.l.v. het budget voor vervangingsinvesteringen).
3. Aanpassen sporthal St. Theunis
Tribune en kantine
Sporthal St. Theunis kent een aantal knelpunten. Het betreft de tribune en de kantine.
De tribune biedt maar in beperkte mate zicht op het veld. Tijdens de bouw van de sporthal bleek
dat het plafond boven de sporthal lager moest worden uitgevoerd. Hierdoor kon de tribune minder
steil oplopend worden uitgevoerd. Gevolg is een beperkt zicht op het veld. Dit vormt een knelpunt
voor publiek bij competitiewedstrijden. Hierdoor is de druk op de sporthal Aan de Bron voor
wedstrijden in het weekend te groot. Door het aanpassen van de tribune kan dit knelpunt worden
opgeheven. Concreet gaat het om het naar voren plaatsen van de tribune, het plaatsen van
stoeltjes op de tribune en het vervangen van de huidige balustrade voor de tribune.
De kantine van de sporthal wordt overdag door de school gebruikt als aanvulling op de aula. Er is
een keuken gerealiseerd in het schoolgebouw. Deze keuken is gecentreerd tussen de aula en de
kantine. In de kantine zelf zit een bar en drankkoeling. Vanuit financieel oogpunt is er bij de
opening van de sporthal voor gekozen de kantine niet te exploiteren. De school heeft overdag een
contract met een cateraar. Inzetten van deze cateraar voor de sportkantine is te duur. De keuken
is ingericht door de cateraar en bij sluiting van de school daarom niet toegankelijk vanuit de
sporthal (valt in alarmzone van de school). Bij sluiting van de school kan in de kantine alleen drank
worden aangeboden en houdbare versnaperingen (chips, snoep e.d.). Door het aanpassen van de
kantine kunnen deze mogelijkheden worden uitgebreid met broodjes en snacks. Een vereniging die
de hal gebruikt kan de kantine dan exploiteren tijdens sportactiviteiten.
Door de beperkingen van sporthal St. Theunis kan er op dit moment niet tegemoet worden
gekomen aan de wens van de zaalsportverenigingen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van
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één accommodatie. Op dit moment is het gebruik van handbalvereniging Rapiditas nu gesplitst
over de accommodaties St. Theunis en Aan de Bron, waar de hoogste teams spelen.
Door het realiseren van bovenstaande aanpassingen wordt sporthal St. Theunis qua
voorzieningenniveau gelijkwaardig aan de sporthallen Boshoven en Aan de Bron, met dient
verstande dat activiteiten met een publiek > 200 personen niet kunnen plaatsvinden in sporthal
St. Theunis. Dit vormt geen knelpunt. Een publiek > 200 personen is er alleen structureel bij
wedstrijden van het eredivisie basketbal en volleybal. Ook kunnen de evenementen dan beter
worden gespreid over de hallen en is sporthal St. Theunis bij evenementen in één van de andere
sporthallen een volwaardig alternatief.
Uitvoering dient plaats te vinden in nauw overleg met handbalvereniging Rapiditas en stichting
Limburgs Voortgezet onderwijs.
Vloer
Zoals aangegeven in hoofdstuk 6, ervaart handbalvereniging Rapiditas ook een probleem met de
vloer. Zij vindt deze te glad en pleit voor vervanging van deze vloer. Alle sportvloeren dienen te
voldoen aan vastgestelde normen op het gebied van stroefheid, schokabsorptie, verticale
vervorming, balstuit en weerstand tegen rollende last. Na aanleg van een vloer wordt deze op al
deze aspecten gekeurd. Wegens de klacht van Rapiditas is in 2014 getest of de vloer nog voldoet
aan de normen voor stroefheid. Dit bleek het geval. De leverancier heeft een advies voor het
schoonmaken van de vloer gedaan. Het schoonmaakprogramma is naar aanleiding hiervan
aangepast.
Het vloertype in sporthal St. Theunis is leverbaar in 3 klasses: klasse 1, klasse 2 en klasse 3.
Veelal wordt klasse 3 gebruik voor gebruik door scholen en verenigingen, klasse 2 voor
wedstrijdsport op amateurniveau en klasse 3 voor topsport. Sporthal St. Theunis heeft een klasse 2
vloer en is daarmee geschikt voor het gebruik van Rapiditas.
Een sporthal wordt door veel verschillende groep gebruikt. Elke groep heeft zijn eigen voorkeuren
voor een type vloer. De ene sport vraagt meer schokabsorptie en de andere sporter geeft
bijvoorbeeld de voorkeur aan een zachte sportvloer. Een sportvloer is daarom niet altijd voor alle
gebruikers de optimale vloer.
Omdat de vloer voldoet aan de eisen is vervanging van de vloer geen reële optie.
4. Onderzoek plaatsing extra scheidingswand in sporthal Boshoven
De stichtingen Meerderweert en Eduquaat brengen in hun zienswijze het belang van een korte
reistijd voor de scholen naar de accommodaties naar voren. In deze nota is bewust gekozen voor
beperking van overcapaciteit wegens de hoge kosten hiervan. Dit is geen nieuwe beleidskeuze,
maar een keuze die al lang wordt toegepast. Door de spreiding van onderwijslocaties kan dit ook
niet worden opgelost. Eén extra accommodatie lost dit nadeel namelijk maar voor één school op.
Mogelijk kan wel nog een verbetering worden gerealiseerd door het plaatsen van een extra
scheidingswand in sporthal Boshoven. Het wegvallen van de gymzaal in Boshoven leidt tot een
toenemende druk op sporthal Boshoven. Gebruik van deze hal is voor alle scholen in Weert Noord
(Boshoven, Molenakker) en Laar vanuit de aspecten reistijd en het eventueel gelijktijdig gebruik
met meerdere groepen voor de scholen het meest optimaal. Een volledige plaatsing van de uren
bewegingsonderwijs van deze scholen in sporthal Boshoven is niet mogelijk. Minimaal 10 uur dient
elders te worden geplaatst. In bijlage 4 van de concept-nota en deze nota is daarom plaatsing van
de Montessorischool in gymzaal Molenveld als optie benoemd. De afstand naar deze accommodatie
is vanuit Molenakker niet groot, maar de reistijd is wel langer dan naar sporthal Boshoven. Tevens
kan deze school dan niet meer met 2 groepen gelijktijdig gaan sporten, wat nu wel gebeurt. Het
plaatsen van een 2e scheidingswand in sporthal Boshoven kan dit wellicht oplossen. De capaciteit
wordt dan vergroot van 2 naar 3 zalen waardoor alle scholen in Weert Noord deze accommodatie
kunnen gebruiken. Als de scholen positief zijn over deze optie, kan worden onderzocht of het
plaatsen van een extra scheidingswand mogelijk is.
Extra voordeel van het plaatsen van een extra scheidingswand in sporthal Boshoven is dat er meer
uren vrij komen in gymzaal Molenveld. Een aantal recreatieve groepen, vooral bestaande uit
oudere deelnemers, heeft aangegeven overdag graag gebruik te willen maken van een
accommodatie in het centrumgebied. In deze behoefte wordt dan voorzien.
Voor een planning en kostenraming van de voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar
hoofdstuk 11.
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10.5. Wijzigingen gymzalen
Uit tabel 10.1. is gebleken dat er, uitgaande van de realisatie van de twee nieuwe gymzalen aan
de Beatrixlaan, sprake is van een overcapaciteit 5 “gymzalen”. In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt
hoe deze overcapaciteit kan worden teruggebracht naar 0.
De nieuwe gymzalen Aan de Bron en Markeent komen niet voor sluiting in aanmerking, evenals de
inpandig gelegen gymzalen van de Philips van Horne Scholengemeenschap die nog in prima staat
zijn. Concreet betekent dit dat er van de 6 resterende oude gymzalen er maar 1 behouden dient
te blijven. De oude gymzalen zijn:
-

Gymzaal Boshoven
Gymzaal Beatrixlaan
Sportzaal Moesel (2 zalen)
Gymzaal Molenveld
Gymzaal Kwadrant

Voorgesteld wordt om voor 4 zalen een definitief besluit te nemen tot sluiting in de periode 20152020. Dit zijn:
-

Gymzaal Boshoven
Gymzaal Beatrixlaan
Sportzaal Moesel (2 zalen)

Voor de andere 2 gymzalen wordt voorgesteld het besluit hierover uit te stellen. Dit zijn:
-

Gymzaal Molenveld
Gymzaal Kwadrant

Hiernaast wordt voorgesteld om:
-

De twee nieuwe gymzalen bij het Kennis- en expertisecentrum uit te voeren als één sportzaal.
Een extra bergruimte realiseren bij gymzaal Aan de Bron.

In paragraaf 10.5.1. worden deze wijzigingen toegelicht.
10.5.1. Voorgestelde wijzigingen
1. Sluiten gymzaal Boshoven en gymzaal Beatrixlaan in juli 2015
Gymzaal Boshoven
Sluiting van deze gymzaal is een logische keuze. De gymzaal is verouderd. Bij behoud van de
gymzaal voor een langere termijn dient deze volledig te worden gerenoveerd. Grootste knelpunt
van deze zaal is de vochtproblematiek. Hierdoor is er vaak sprake van een bedompte lucht.
Gebruikers ervaren dit als erg onprettig. Dit kan alleen worden opgelost door een zeer grondige
renovatie waarbij ook de riolering wordt meegenomen. Wat betreft het kostenniveau komt dit dan
in de buurt van vervangende nieuwbouw. Gezien de staat is het gewenst om deze zaal zo spoedig
mogelijk te sluiten. Juli 2015 is een haalbare termijn.
Gymzaal Beatrixlaan
Ook het sluiten van deze zaal is een logische keuze. De zaal ligt in het plangebied voor de
realisatie van het Kennis- en expertisecentrum. De capaciteit van de twee nieuwe gymzalen die in
dit plan zijn opgenomen is voldoende voor het inpassen van het bewegingsonderwijs van de
scholen die op deze locatie worden gehuisvest. De zaal moet worden gesloopt om de bouw van
het Kennis- en expertisecentrum mogelijk te maken. Naar verwachting dient ook deze zaal in juli
2015 uit gebruik te worden genomen.
Herplaatsing gebruik vanaf schooljaar / sportseizoen 2015-2016
Tussen 8.30 en 15.00 uur worden beide gymzalen gebruikt door de basisscholen. Basisschool Oda
en OBS De Uitkijktoren maken samen 17 uur gebruik van de gymzaal Boshoven. De gymzaal Aan
de Beatrixlaan wordt in deze periode totaal 20 uur gebruikt door de scholen Het Palet en de
Widdonckschool. Samen met enkele sportgroepen gaat het om 40 uur gebruik. In de overige
accommodaties in Weert en de sporthal in Altweerterheide is voldoende capaciteit om dit gebruik
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in te passen. Voor de scholen in Boshoven is sporthal Boshoven een logisch alternatief. Voor het
Palet en de Widdonckschool is dit sportzaal Moesel. Deze zaal ligt voor deze scholen op
loopafstand, wat voor deze groep leerlingen een betere optie is dan busvervoer. Inpassing zal wel
wat herschikking vergen. Hiervoor is overleg met meerdere scholen nodig.
In de periode tussen 16.00 en 22.00 uur wordt gymzaal Boshoven circa 16 uur gebruikt en
gymzaal Beatrixlaan circa 14 uur, samen circa 30 uur. Dit gebruik is, uitgezonderd een uur sport
na school in Boshoven, niet wijk gebonden. Verplaatsing vormt dus geen knelpunt. Dit gebruik kan
mogelijk volledig worden ingepast in sportzaal Moesel en de gymzalen Markeent en Molenveld. In
sportzaal Moesel komt het komende jaar mogelijk veel vrijval in uren wegens verplaatsing van
uren volleybal en basketbal naar de sporthallen. Indien de beschikbare capaciteit toch
onvoldoende is, dan is gebruik van de gymzalen in de Philips van Horne Scholen gemeenschap nog
mogelijk.
Om te komen tot een goede herschikking van de uren dient in de periode januari t/m april 2015
overleg plaats te vinden met de betreffende gebruikers en met de stichting LVO. Zo kan ruim voor
de zomervakantie een passend rooster voor het schooljaar/sportseizoen 2015-2016 worden
gerealiseerd.
2. Sluiten sportzaal Moesel in december 2016
In de inventarisatienota wordt al voorgesteld om sportzaal Moesel niet te behouden. De staat van
deze zaal is zodanig dat bij een keuze voor behoud wordt geadviseerd om nieuw te bouwen in
plaats van te renoveren. Behoud van deze zaal vergt dus een zeer grote investering. De zaal wordt
in hoofdzaak gebruikt door groepen die ook kunnen worden ingepast in een gymzaal. Voor deze
gebruikers is behoud van het accommodatietype sportzaal niet vereist. Daarnaast heeft de zaal
een “overloopfunctie” voor volleybal en basketbal dat niet in de sporthallen kan worden geplaatst.
Deze overloopfunctie is het komende sportseizoen nog maar beperkt. Dit neemt niet weg dat
behoud van een dergelijke functie altijd gunstig is. Het is moeilijk om met zekerheid te voorspellen
dat deze overloopfunctie in de toekomst meer nodig is. Handhaven van sportzaal Moesel voor
behoud van deze overloopfunctie is echter niet nodig. Hiervoor is een andere optie, die
onderstaand bij punt 4 wordt uitgewerkt.
Bij punt 1 is aangegeven dat sportzaal Moesel mede nodig is om het wegvallende gebruik het de
gymzalen Boshoven en Beatrixlaan op te vangen. De mogelijkheid om 4 zalen te kunnen sluiten is
ook alleen mogelijk als de 2 nieuwe gymzalen aan de Beatrixlaan daadwerkelijk worden
gerealiseerd. Deze zalen vervangen dan de wegvallende capaciteit van sportzaal Moesel.
De sluitingsdatum van sportzaal Moesel hangt dus samen met de ingebruikname van de nieuwe
gymzalen aan de Beatrixlaan. Conform de huidige planning is dit december 2016 (start schooljaar
2016-2017)
Met de bovengenoemde sluiting van de gymzalen Beatrixlaan, Moesel (2 zalen) en Boshoven wordt
voorzien in de sluiting van 4 gymzalen. De overcapaciteit bedraagt 5 zalen. Dit is gebaseerd op
een verwachting van daling van de vraag. Er kan echter alleen een 5e zaal worden gesloten als de
vraag daadwerkelijk daalt conform de verwachting. De resterende oude gymzalen die voor sluiting
in aanmerking komen zijn Het Kwadrant en Molenveld. Hiervan kan mogelijk nog één zaal worden
gesloten. Wij stellen voor de ontwikkeling in de vraag af te wachten en een besluit over een
eventuele sluiting van één van deze zalen uit te stellen. Onderstaand wordt dit bij de punten 3 en
4 nader toegelicht.
3. Gymzalen Het Kwadrant en Molenveld voorlopig handhaven
Gymzaal Het Kwadrant
De gymzaal van het Kwadrant is eigendom van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De
gymzaal is sterk verouderd. Doelstelling van LVO was om deze zaal in 2015 te sluiten. Dit is ook
opgenomen in de inventarisatienota.
Door de keuze voor het nieuwe lesrooster van de Philips van Horne en Het Kwadrant is het
benodigde aantal zalen voor het voortgezet onderwijs echter toegenomen (zie toelichting in
hoofdstuk 5). Voor de scholen voor voortgezet onderwijs is het, vanuit organisatorisch oogpunt,
erg belangrijk dat zij gebruik kunnen maken de locaties bij of zeer dicht bij de school. Naast de
eigen zalen is gebruik van, sporthal en gymzaal Aan de Bron daarom het meest gewenst.
Voortzetting van gebruik van de gymzaal van Het Kwadrant is daarom van belang. Stichting LVO
heeft de gymzaal zodanig ingericht dat voortzetting van het gebruik de komende 5 jaar mogelijk
is. Daarnaast kan vanaf 2015 gymzaal Aan de Bron overdag in plaats van 15 uur voor 30 uur
(=volledig) worden gebruikt door het voortgezet onderwijs (zie toelichting in paragraaf 10.3). Door
handhaving van het gebruik van de gymzaal van Het Kwadrant en de verruiming van het gebruik
van gymzaal Aan de Bron, is het knelpunt van de extra behoefte als gevolg van de roosterwijziging
op korte termijn redelijk ondervangen. De scholen hoeven in het schooljaar 2014-2015 nog maar
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met een beperkt aantal groepen uit te wijken naar andere accommodaties (sporthal St. Theunis en
sportzaal Moesel). Deze uitwijk verdwijnt de komende jaren als gevolg van de daling van het
aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Voor de lange termijn dient nog een oplossing te worden gevonden. De zaal van Het Kwadrant
kan, zonder grote renovatie/vervangende nieuwbouw, niet op lange termijn worden gebruikt.
Stichting LVO is in principe zelf verantwoordelijk voor verlenging van de levensduur van deze zaal.
Dit is nog niet gebeurd. Wegens daling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs
ontstaat er ook in de schoolgebouwen overcapaciteit. De locatie van Het Kwadrant bestaat uit het
oorspronkelijke gebouw aan de Thornstraat en het later aangebouwde techniekplein aan de
Schuttebeemd. De gymzaal ligt in het oorspronkelijke gebouw. Als de daling van het aantal
leerlingen daadwerkelijk doorzet, dan wil LVO het oorspronkelijke gedeelte van het Kwadrant als
eerste afstoten. Renovatie van de gymzaal is op dit moment is daarom geen logische keuze. De
toekomst van de gymzaal van Het Kwadrant wordt betrokken bij het overleg dat gemeente en LVO
de komende jaren zullen voeren over de toekomstige onderwijshuisvesting van LVO.
Gymzaal Molenveld
De staat van gymzaal Molenveld is beter dan die van de andere zalen (Beatrixlaan, Boshoven en
sportzaal Moesel). Daarom wordt geopteerd voor het voorlopig handhaven van deze zaal.
Hoewel de gymzaal verouderd is hebben de gebruikers geen klachten over de zaal en vinden
behoud van deze oudere zaal belangrijker dan gebruik kunnen maken van een nieuwere
accommodatie. Investeringen zijn daarom op korte termijn niet vereist. Bij behoud van deze zaal
voor de langere termijn zal wel een renovatie moeten plaatsvinden. Of dit uiteindelijk nodig is,
wordt de komende jaren duidelijk.
Naast de betere staat van deze zaal vormt ook de centrale ligging van de zaal een pluspunt. Deze
ligging wordt door sportgroepen overdag erg gewaardeerd. Daarnaast is er bij deze zaal nog
sprake van een aantal uren wijkgebonden gebruik door sportgroepen in de avonduren. Deze
gebruikers maken zich sterk voor behoud van de zaal. Zij vrezen dat mensen niet meer gaan
sporten als het gebruik in een andere gymzaal wordt ingepast. Het overbruggen van een afstand
naar een andere wijk wordt als een belemmering ervaren. Indien over enkele jaren wordt besloten
gymzaal Molenveld alsnog te sluiten, dan geldt dat deze groepen kunnen worden geplaatst in de
nabij gelegen gymzaal Markeent.
Motivering uitstel besluitvorming over toekomst gymzalen Kwadrant en Molenveld en alternatief
van nieuwbouw op een andere locatie
Vooralsnog wordt er maar een definitief besluit voorgesteld voor de sluiting van 4 zalen. Besluit
van de 5e zaal (Kwadrant of Molenveld) wordt uitgesteld.
Een lagere daling van het gebruik kan dus worden opgevangen door een van beide zalen open te
houden. Zoals al aangegeven geldt voor beide zalen dat voor behoud op de langere termijn
renovatie is vereist. Voor de gymzaal van Het Kwadrant is dit mogelijk niet logisch/haalbaar.
Bij een grotere renovatie is het altijd goed om dit af te zetten tegen het alternatief van nieuwbouw
op een andere locatie.
In de inventarisatienota werd voor nieuwbouw van gymzalen naast de locatie Beatrixlaan ook de
locatie Molenakker (sportpark Laarderveld) als geschikte locatie gezien. De twee scholen in
Molenakker vinden het idee van een gymzaal in Molenakker op zich goed, maar beamen dat er
gezien de spreiding van de schoollocaties in Molenakker (3 stuks) geen optimale situatie kan
worden gerealiseerd. Inpassing is alleen mogelijk bij sportpark Laarderveld (dependance OBS
Molenakker). Dit is echter niet de locatie met de meeste kinderen. Voor de Montessorischool
ontstaat er een situatie van lang lopen of fietsen, wat geen voordeel oplevert ten opzichte van het
huidige vervoer per bus.
De locaties Leuken en Moesel (in beide gevallen bij de basisscholen) zijn ook genoemd in de
inventarisatienota, maar toen als minder geschikt (ten opzichte van Molenakker beoordeeld).
Beide scholen hebben een behoefte aan gymuren van circa 0,5 zaal. Bij de brede school Moesel is
wel ruimte gereserveerd om een gymzaal te kunnen bouwen. Ook bij de nog nieuw te bouwen
basisschool in Leuken wordt in de planuitwerking de mogelijkheid voor het later bouwen van een
gymzaal meegenomen.
Mocht bouw van een extra gymzaal in de toekomst gewenst zijn dan kan op dat moment worden
beoordeeld wat de beste locatie is. Dit kan bij een basisschool zijn, wat dan ruimtelijk mogelijk is in
Moesel en in Leuken, maar ook een andere locatie. Op basis van de actuele gebruiksontwikkelingen
kan worden beoordeeld wat de beste locatie is. Een relatie met de nieuwe turnaccommodatie (zie
toelichting paragraaf 10.6) kan ook een optie zijn.

43

4. Aan de Beatrixlaan een sportzaal realiseren in plaats van twee gymzalen
Om in de toekomst een zaal te kunnen bieden die een “overloopfunctie” kan vervullen zoals de
huidige sportzaal Moesel (zie toelichting bij punt 2) kan ervoor worden gekozen om bij het nieuwe
Kennis- expertisecentrum aan de Beatrixlaan in plaats van 2 gymzalen 1 sportzaal te realiseren.
De scholen die de gymzalen straks gaan gebruiken hebben aangegeven dat dit voor hun geen
knelpunt is. De sportzaal kan, door inpassing van een scheidingswand, overdag door de scholen
gewoon worden ingezet als twee aparte gymzalen. Daarnaast kunnen de scholen hun voordeel
doen met de optie om de zaal niet te splitsen. Ook na schooltijd kan de zaal gesplitst of als één
geheel worden gebruikt. Naast genoemde overloopfunctie voor zaalsportverenigingen, biedt een
grotere zaal ook voordelen voor andere activiteiten, bijvoorbeeld voor naschoolse sportactiviteiten.
Realisatie van een sportzaal is duurder dan realisatie van twee gymzalen.
Volgens de huidige normering die geldt voor de bouw van nieuwe gymzalen voor gebruik door het
onderwijs geldt een oppervlakte van 455 m2, waarvan 252 m2 voor de sportruimte. Deze norm
wordt gehanteerd bij het beschikbaar stellen van middelen uit het budget voor
onderwijshuisvesting. De Katholieke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) pleit
er al lange tijd voor om voor de maat van de sportruimte een norm van 308 m2 te hanteren, een
verschil van 56 m2 (308-252=56). Dit omdat deze maat aanmerkelijk ruimere
gebruiksmogelijkheden biedt voor de scholen. Dit is tot op heden niet door het ministerie
overgenomen. In 2004 is in de beleidsnota “Ruimte voor Onderwijs en Sport” de aanbeveling
gedaan om bij de realisatie van nieuwe gymzalen in Weert wél uit te gaan van een maatvoering
van 308 m2. Deze maat is inmiddels toegepast bij de nieuwe gymzaal in de brede school Markeent.
Een standaard sportzaal heeft een maat van 616 m2. Dit is exact 2 x 308 m2. In het budget voor
onderwijshuisvesting is geen rekening gehouden met extra kosten voor de grotere maatvoering.
Deze meerkosten dienen op een andere wijze te worden gedekt. Het betreft een extra oppervlakte
van 2 x 56 m2 = 112 m2.
Voor een sportzaal geldt dat de sportruimte in plaats van 5,5 meter 7 meter hoog te zijn. Ook dit
zijn meerkosten. Bij een hoogte van 7 meter dienen tevens aanvullende akoestische voorzieningen
te worden getroffen.
Daarnaast zijn er bij een uitvoering als sportzaal meerkosten voor de inrichting in de vorm van een
kleine tribune en een scheidingswand. Het plaatsen van een kleine tribune vergt een vegroting van
de sportruimte met nog eens 28 m2. De totale vergroting komt hiermee uit op 112 m2 + 28 m2 =
140 m2.
5. Realiseren bergruimte bij gymzaal Aan de Bron
Gymzaal Aan de Bron wordt ’s avonds in hoofdzaak gebruikt door de tafeltennisvereniging. De
bergruimte bij deze gymzaal is vrijwel geheel nodig voor de opslag van de tafeltennismaterialen,
waaronder 12 tafeltennistafels. Het ontbreken van een extra bergruimte voor andere materialen
wordt door andere gebruikers als een nadeel ervaren. Zeker voor scholen vormt dit een knelpunt.
Doordat de gymzaal geen directe verbinding heeft met de sporthal, is het ook niet gemakkelijk om
materialen uit de sporthal te gebruiken. Door de invoering van het nieuwe lesrooster in 2014 door
de Philips van Horne en het Kwadrant hebben zij behoefte aan meer uren gebruik van de
gemeentelijke accommodaties. Gezien de ligging van de scholen is Aan de Bron hiervoor de meest
geschikte accommodatie. De scholen zullen vanaf komend seizoen daarom de gymzaal overdag
volledig gaan benutten. Een aparte bergruimte voor diverse materialen is een grote wens van de
scholen. Een extra bergruimte maakt de zaal ook beter verhuurbaar aan andere groepen
gebruikers. Er dienen voor de gymzaal ook nieuwe materialen te worden aangeschaft. In overleg
met de gebruikers kan worden bepaald welke materialen gewenst zijn. Hiervoor kan een deel van
de materialen worden gebruikt uit de gymzalen die worden gesloten.
Bijlage
In bijlage 4 is aangegeven hoe de inroostering overdag er kan uitzien bij bovenstaande wijzigingen
(met voor 81,25 klokuren busvervoer). De gymzalen van Het Kwadrant en Molenveld zijn hierin
nog gehandhaafd. Doel van deze bijlage is te laten zien dat er een passende inroostering kan
worden gemaakt, met korte reisafstanden voor de scholen. Inroostering geschiedt uiteraard in
overleg met gebruikers en kan er in de praktijk daardoor ook anders uitzien.
Voor een planning en overzicht van kosten en baten van de voorgestelde wijzigingen wordt
verwezen naar hoofdstuk 11.
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10.5.2. Overige aandachtspunten wijzigingen gymzalen
Toekomst Gymzaal Swartbroek
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de toekomst van de gymzaal in Swartbroek samenhangt met de
beschikbaarheid van vrijwilligers. Het is niet ondenkbaar dat beheer en exploitatie van deze
gymzaal door vrijwilligers in de toekomst niet meer haalbaar is. Als dit aan de orde is, dient in
overleg naar een passende oplossing te worden gezocht voor het actuele gebruik dat 12-14 uur per
week is. De bassischool uit Tungelroy kan worden ingepast in Stramproy. Voor de overige
gebruikers (basisschool Swartbroek en enkele sportgroepen) kan gebruik worden ingepast in de
accommodaties in Weert. Ook kan de mogelijkheid worden onderzocht voor gebruik van de
gymzaal in Ell.
Toename busvervoer
Door de vermindering van het aantal accommodaties neemt het aantal scholen die per bus naar de
sportaccommodaties gaan iets verder toe dan in de huidige situatie. Door de relatief grote
spreiding van de basisscholen kan busvervoer alleen maar sterk worden teruggedrongen door
meerdere nieuwe accommodaties te realiseren. Dit brengt echter hoge kosten met zich mee en
leidt tot nieuwe overcapaciteit. In het afgelopen schooljaar 2013-2014 is er voor 6 basisscholen en
1 school voor speciaal onderwijs busvervoer ingezet naar de gymzalen. Dit vervoer is ingezet voor
in totaal 69,25 klokuren bewegingsonderwijs. De totale kosten voor dit vervoer bedragen circa
€ 132.000,-. Bij de voorgestelde wijzigingen (sluiting gymzalen Boshoven en Beatrixlaan en
sportzaal Moesel en realisatie van een nieuwe sportzaal aan de Beatrixlaan), moet er voor
81,25 klokuren bewegingsonderwijs busvervoer worden ingezet. Dit is een toename van 17%. Dit
betekent dat de kosten voor busvervoer op jaarbasis met circa 17% (= circa € 22.500,-) zullen
toenemen. Door de sluiting van de gymzalen Boshoven en Beatrixlaan komt het aantal klokuren
busvervoer in het schooljaar 2015-2016 hoger uit dan 81,25 klokuur omdat de nieuwe sportzaal
aan de Beatrixlaan dan nog niet gereed is.
De kosten van een nieuwe accommodatie wegen niet op tegen de kosten van het busvervoer.
Realisatie van één nieuwe gymzaal betekent een jaarlast voor de investering van circa € 50.000,-.
Daarnaast gelden hoge exploitatielasten (waarbij de nutskosten, schoonmaakkosten en
reservering voor onderhoud de grote kostenposten zijn). De exploitatielasten van de
huidige oude gymzalen bedragen op jaarbasis circa € 47.400,-.

10.6. Toekomst turnaccommodatie
10.6.1. Inleiding
Noodzaak van een specifieke voorziening
Zoals al beschreven in de hoofdstukken 6 en 9 is de er bij de turnverenigingen behoefte om
gebruik te kunnen maken van een specifieke turnaccommodatie. Alle turnverenigingen zijn van
oudsher begonnen in de gymzalen. Door de ontwikkeling van de sport is de behoefte aan specifieke
turnaccommodaties ontstaan. De beperkte maatvoering van de gymzalen en het gebrek aan een
vaste inrichting zijn knelpunten geworden voor een goede ontwikkeling van de sport. Ook bij
andere sporten zien we dergelijke ontwikkelingen. Te denken valt aan de kunststof baan in de
atletieksport en de kunstgrasvelden in de hockeysport.
Bij de turnsport gaat het voor een groot deel om het aspect veiligheid. Veiligheid is essentieel om
te komen tot een hoger prestatieniveau. Bij vast geplaatste toestellen kunnen aanvullend goede
vaste veiligheidsvoorzieningen bij en worden rondom en bij de toestellen worden gerealiseerd,
zoals een vast valkuil met schuimblokken. Het steeds opbouwen en afbreken van de toestellen, om
de accommodatie weer vrij te maken voor andere gebruikers, is belastend en heeft meer risico’s
(onjuiste opbouw). Ook leidt het tot een snellere slijtage aan de toestellen. Om deze redenen is het
aantal turnaccommodaties in Nederland de afgelopen jaren flink toegenomen.
Situatie in Midden-Limburg
In Middel-Limburg is op dit moment geen grote turnaccommodatie. Midden-Limburg is momenteel
een beetje een blinde vlek. De gemeenten in Midden-Limburg stemmen af waar het gaat om
behoefte aan / realisatie van voorzieningen met een regionale functie. Een turnvoorziening is door
de gemeenten als een regionale voorziening bestempeld. Dat deze functie eraan is gekoppeld,
hangt niet samen met een beperkte behoefte aan een dergelijk type accommodatie; de turnsport is
breed verspreid en wordt in vrijwel elke gemeente beoefend. Als er in elke gemeente een
turnvoorziening wordt gerealiseerd, zouden niet alle accommodaties een goede bezetting kennen.
Gezien het hoge kostenniveau van een turnaccommodatie, is het niet haalbaar om in elke
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gemeente een turnaccommodatie te realiseren. Om deze reden heeft ook niet elke gemeente een
hockey- of atletiekaccommodatie.
Een turnaccommodatie dient alleen te worden gerealiseerd als er sprake is van een goede
bezetting. Daarnaast draagt gebruik van een accommodatie door meerdere verenigingen bij aan
samenwerking tussen de verenigingen. Dit is van belang voor behoud van de turnsport in MiddenLimburg.
In Midden-Limburg zijn momenteel alleen in Weert en in Echt specifieke turnvoorzieningen. Die in
Weert is zogezegd erg klein en is daarom niet volwaardig. Ook in Echt is de voorziening bescheiden
van omvang. Deze voorziening kan op die locatie niet blijven bestaan. De vereniging uit Echt is in
overleg met de gemeente om een oplossing te zoeken. Daarnaast heeft de turnvereniging in Horn
de gemeente Leudal gevraagd om een turnvoorziening te realiseren. Veel verenigingen uit MiddenLimburg maken gebruik van de turnhal in Budel. De hal is hierdoor druk bezet. Het is voor de
verenigingen uit Weert en andere gemeenten daarom zeker niet mogelijk alle uren in Budel in te
passen. Realisatie van een accommodatie in Weert zal de druk op de hal in Budel verlichten. Het
vergroot de mogelijkheden van de verenigingen om te kunnen trainen in een geschikte
accommodatie. Omdat in Weert zowel het dames- als herenturnen heeft en de verenigingen samen
veel leden hebben, is Weert een logische locatie voor de realisatie van een turnaccommodatie.
Accommodatiebeleid van de KNGU (bond)
De Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU) heeft geen beleid met vaste regionale centra
voor talentontwikkeling. Op landelijk niveau zijn er twee centra in Den Bosch en Heerenveen. De
toptalenten trainen zoveel als mogelijk in deze accommodaties. Regionaal vinden ook
talententrainingen plaats. Waar dit gebeurt hangt mede af van waar er op een bepaald moment
veel talenten zijn. Voorwaarde is dan wel dat er in die regio een geschikte accommodatie kan
worden gebruikt. De bond heeft dus geen specifiek beleid voor het realiseren van vaste regionale
opleidingscentra.
De bond stimuleert het gebruik van specifieke turnaccommodaties en biedt hierbij graag
ondersteuning aan verenigingen en gemeenten. Voor een goede ontwikkeling van de verenigingen
is het van belang dat zij gebruik te kunnen maken van goede accommodaties. Dit is aantrekkelijk
voor leden, maar ook voor trainers. Alleen een goede accommodatie is geen garantie voor succes.
De verenigingsbesturen dienen een goed beleid te voeren op het gebied van opleiding van kader,
samenwerking met andere verenigingen en het bieden van een breed aanbod.
De bond beseft dat turnaccommodaties dure voorzieningen zijn. Daardoor is het
accommodatiebeleid van de bond de laatste jaren gericht op zoeken naar zoveel mogelijk
multifunctioneel gebruik van deze accommodaties. Te denken valt aan scholen, maar ook aan
senioren, jonge kinderen en dansgroepen. Door te zorgen voor het makkelijk verplaatsen van een
deel van de inrichting, kan hiervoor ruimte worden gemaakt. Ook de specifieke voorzieningen voor
turnen (valkuil) bieden interessante mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een klimwand. Zo kunnen
andere groepen de accommodatie gebruiken, maar kunnen ook de turnverenigingen een breder
aanbod bieden.
De bond wijst ook op de bijdrage die de turnsport kan leveren aan het goed leren bewegen. Dit is
van belang voor een goede lichamelijk en motorische ontwikkeling. Het draagt hierdoor ook bij aan
het goed kunnen beoefenen van anders takken van sport. Daarom heeft de KNGU het
beweegdiploma geïntroduceerd. Vanaf een leeftijd van twee jaar kan met kinderen aan een goede
ontwikkeling van het bewegen worden gewerkt en kunnen meerdere beweegdiploma’s worden
bepaald. Op dit moment is er beweegdiploma 1 en 2. Gemiddeld hebben kinderen per
beweegdiploma 20 lessen nodig. Een turnaccommodatie kan hiervoor goed worden ingezet.
De verenigingen
De Weerter verenigingen hebben onvoldoende draagkracht om zelf een accommodatie te realiseren
en deze ook te exploiteren. De verenigingen willen wel graag onderzoeken welke mogelijkheden zij
hebben om een beheertaak te vervullen en welke middelen zij jaarlijks kunnen vrijmaken als
bijdrage in de kosten.
10.6.2. Voorstel voor wijzigingen
Toekomst gymzaal/ turnaccommodatie St. Louis
De gymzaal, waarin de turnaccommodatie is gevestigd, is in 1976 gebouwd bij de voormalige
basisschool St. Martinus. In 2009 is deze school, na een fusie met twee andere basisscholen,
verhuisd naar de nieuwe locatie voor de fusieschool, Aan de Bron. De gymzaal is toen ingericht als
turnaccommodatie. Dit om turnvereniging Jan van Weert, die tot die tijd gebruik maakte van
gymzaal Molenveld (zonder permanente inrichting), een iets betere situatie te kunnen bieden.
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De gymzaal is tijdelijk als turnvoorziening in gebruik gegeven. Dit omdat het gebouw van de
voormalige basisschool St. Martinus, samen met de gymzaal, in beeld was als potentiele
vestigingslocatie voor een nieuwe erfgoedhuis. Tevens omdat de gymzaal oud is en in principe toe
aan renovatie. Op dit moment is duidelijk dat herontwikkeling van de locatie voor de functie
erfgoedhuis niet zal plaatsvinden
Om de gymzaal op lange termijn te kunnen behouden is renovatie vereist. Een algehele renovatie
vergt al gauw een investering van € 400.000,-. Dit is een grote investering voor behoud van een
voorziening die eigenlijk niet aan de eisen / wensen voldoet van de gebruikers. Er blijft sprake van
een kleine voorziening waarin niet alle gewenste voorzieningen kunnen worden ingepast. Er
kunnen geen extra voorzieningen worden ingepast voor heren turnen (Tensor). Deze verenigingen
dienen net als nu gebruik te blijven maken van een gymzaal om in Weert te kunnen trainen. Dit
beperkt de verenigingen in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast kent ook de locatie nadelen:
Er is bij de gymzaal beperkte parkeerruimte en er is uitsluitend de mogelijkheid van betaald
parkeren.
De locatie van de voormalige basisschool St. Martinus en gymzaal St. Louis is, mede door de
centrale ligging, in beeld bij marktpartijen voor herontwikkeling. Bij verkoop van deze locatie
dient er een alternatief te komen voor gymzaal St. Louis. Binnen het voorstel voor ontwikkeling
van de gymzalen (paragraaf 10.5) zit géén ruimte om deze functie in te passen. In de zalen
van de Philips van Horne Scholengemeenschap is wel ruimte, maar kan geen permanente
inrichting worden gerealiseerd.
Onderzoek naar alternatief voor gymzaal St. Louis
Op grond van de nadelen van het behoud van gymzaal St. Louis als turnaccommodatie, wordt
voorgesteld om in 2015 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van realisatie van een
nieuwe voorziening. Hierbij dient rekening te worden gehouden met hogere investeringskosten dan
de € 400.000,- die nodig zijn voor het behoud van gymzaal St. Louis. Dit is onlosmakelijk
gekoppeld aan het realiseren van een gewenste kwaliteitsverbetering. Belangrijke voorwaarden
binnen het onderzoek zijn:
De verenigingen hebben een duidelijke visie over hun ontwikkeling op lange termijn waarbij
regionale samenwerking een belangrijk uitgangspunt is en de financiële draagkracht op lange
termijn wordt uitgewerkt.
De nieuwe accommodatie krijgt mede een functie voor andere verenigingen binnen MiddenLimburg. De gemeenten binnen Midden-Limburg worden betrokken in het onderzoek.
De nieuwe accommodatie is bruikbaar voor andere gebruikersgroepen. De directie van de
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en de vakgroep lichamelijk oefening hebben al
aangegeven dat zij graag de mogelijkheden van medegebruik van een turnaccommodatie
willen onderzoeken.
Een uitvoering van het onderzoek op korte termijn is gewenst vanwege de beperkte
“houdbaarheid” van de accommodatie St. Louis. Daarom wordt voorgesteld het onderzoek uit te
voeren in 2015.
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Hoofdstuk 11: Uitvoeringsprogramma
In dit hoofdstuk zijn de voorgestelde acties uit hoofdstuk 10 op een rijtje gezet. Bij elke actie is
een planning opgenomen, een overzicht van de kosten en baten en een dekkingsvoorstel:

11.1. Stramproy
1. Renovatie kleedlokalen sporthal en sportzaal
Uitvoeringsjaar

2015

Investeringskosten (ex. BTW)

€ 214.750,-

Afschrijvingstermijn

25 jaar

Kapitaallasten (rente 2%)

€ 12.885,-

Dekking

Onvoorziene uitgaven 2015

2. Uitbreiden kleedlokalen sporthal en sportzaal Stramproy en realiseren bergruimte
voor verplaatsbare tribune
Uitvoeringsjaar

2016

Investeringskosten (ex. BTW)

€ 279.850,-

Afschrijvingstermijn

25 jaar

Kapitaallasten (rente 2%)

€ 16.791,-

Dekking

Budget voor vervangingsinvesteringen 2016

3. Aanschaf verplaatsbare tribune sporthal/sportzaal
Uitvoeringsjaar

2015

Investeringskosten (ex. BTW)

€ 30.000,-

Afschrijvingstermijn

15 jaar

Kapitaallasten (rente 2%)

€ 2.600,-

Dekking

Budget voor prioriteiten 2016

48

11.2. Weert
4. Herschikking gebruik als gevolg sluiting gymzalen Boshoven en Beatrixlaan
Uitvoeringsjaar

januari-april 2015

Investeringskosten

Geen.
Uitvoering vindt plaats binnen de eigen personele capaciteit.

5. Onderzoek extra scheidingswand in sporthal Boshoven
Uitvoeringsjaar

januari-april 2015

Investeringskosten

Geen.
Vooralsnog wordt uitgegaan van dekking van de eventuele
lasten binnen de productenbegroting. Door vermindering
vervoerskosten en extra gebruik in gymzaal Molenveld.

6. Sluiten gymzalen Boshoven en Beatrixlaan
Uitvoeringsjaar
Vrijval exploitatiekosten gymzaal
Boshoven
Vrijval exploitatiekosten gymzaal
Beatrixlaan
Kosten extra busvervoer

2015 (einde schooljaar 2014-2015)
€ 47.400,- per jaar (kostenniveau 2013)
€ 47.400,- per jaar (kostenniveau 2013)
€ 30.000,-

7. Onderzoek realisatie turnaccommodatie
Uitvoeringsjaar

2015

Investeringskosten

Geen.
Uitvoering vindt plaats binnen de eigen personele capaciteit.
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8. Nieuwe gymzalen Beatrixlaan uitvoeren als sportzaal
Uitvoeringsjaar

2015 en 2016

Investeringskosten (ex. BTW)

-

Vergroting sportruimte 112m2: € 265.000,Vergroting sportruimte 28m2*: € 44.100,Akoestische voorzieningen wanden: € 44.275,Aanschaf tribune:€ 38.250,Aanschaf en plaatsing scheidingswand: € 13.700,(meerkosten t.o.v. stenen wand)
Totaal: € 405.325,-

Afschrijvingstermijnen

-

Vergroting sportruimte (2x): 50 jaar
Akoestische voorzieningen wanden: 25 jaar
Aanschaf tribune: 15 jaar
Aanschaf en plaatsing scheidingswand: 25 jaar

Kapitaallasten (rente 2%)

-

Vergroting sportruimte 112m2: € 10.600,Vergroting sportruimte 28m2: 1.764,Akoestische voorzieningen wanden: 2.656,50
Aanschaf tribune:€ 3.315,Aanschaf en plaatsing scheidingswand: € 822,Totaal: € 19.157,-

Dekking
*voor plaatsing tribune

Budget voor prioriteiten 2015

9. Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis
Uitvoeringsjaar

2016

Investeringskosten (ex. BTW)

€ 100.000,-

Afschrijvingstermijn

25 jaar

Kapitaallasten (rente 2%)

€ 6.000,-

Dekking

Budget voor prioriteiten 2016

10. Bouw bergruimte bij gymzaal Aan de Bron en aanschaf sportmaterialen
Uitvoeringsjaar

2016

Investeringskosten (ex. BTW)

-

Bergruimte: € 30.000,Sportmaterialen: € 10.000,Totaal: € 40.000,-

Afschrijvingstermijn

-

Bergruimte: 45 jaar
Sportmaterialen: 15 jaar

Kapitaallasten (rente 2%)

-

Bergruimte:€ 1.267,- Sportmaterialen: € 877,Totaal: € 2.144,-

Dekking

Bergruimte: budget voor prioriteiten 2016
Sportmaterialen: reserve vervangingsinvesteringen sport
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11. Sluiten Sportzaal Moesel
Uitvoeringsjaar

2016 (december)

Vrijval exploitatiekosten

€ 82.000,- per jaar (kostenniveau 2013)
Deze vrijval kan worden ingezet voor exploitatie van de
nieuwe sportzaal aan de Beatrixlaan.

12. Afschrijving boekwaardes en sloopkosten
De accommodaties gymzaal Boshoven, gymzaal Beatrixlaan en sportzaal Moesel worden gesloten.
Op de accommodaties gymzaal Boshoven en sportzaal Moesel rusten per 1-1-2015 nog de
onderstaande boekwaardes.
Gymzaal Boshoven
€ 68.421,99
Sportzaal Moesel
€ 130.460,33
De locatie van gymzaal Beatrixlaan is onderdeel van de locatie voor de ontwikkeling van het
Kennis- en expertisecentrum.
De locaties van gymzaal Boshoven en Sportzaal Moesel vallen vrij. Conform de geldende
gedragslijn worden deze locaties aangeboden aan het grondbedrijf tegen de resterende
boekwaardes. Bij overname van de locatie door het grondbedrijf komen ook de eventuele
sloopkosten voor rekening van het grondbedrijf. Deze zijn geraamd op € 22.000,- (gymzaal
Boshoven ) en € 33.000,- (sportzaal Moesel).
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Hoofdstuk 12: Totaaloverzicht lasten en baten uitvoeringsprogramma
12.1.

Lasten met voorstel om deze te dekken via de prioriteiten 2015

Nr.
Uitvoeringsprogramma

Omschrijving

Investeringskosten
incl. BTW*

Jaarlasten

8

Sportzaal Beatrixlaan

€ 405.325,-

€ 19.157,-

Deze lasten zijn inclusief BTW omdat de bouw onderdeel uitmaakt van een schoollocatie.
Terugvordering van BTW dient nog nader te worden onderzocht. Als dit mogelijk is, dan levert dit
een voordeel op van 21% op de investeringskosten (= € 55.000,-). Het voordeel op de jaarlasten
is 2.900,-.
12.2.

Lasten met voorstel deze te dekken via onvoorzien 2015

Nr.
Uitvoeringsprogramma

Omschrijving

Investeringskosten
excl. BTW

Jaarlasten

1

Renovatie kleedlokalen sporthal en sportzaal
Stramproy.

€ 214.750,-

€ 12.885,-

12.3.

Lasten met voorstel om deze te dekken via de prioriteiten 2016

Nr.
Uitvoeringsprogramma

Omschrijving

Investeringskosten
excl. BTW

Jaarlasten

3

Tribune sporthal en sportzaal Stramproy

€ 30.000,-

€

2.600,-

9

Tribune en kantine sporthal St. Theunis

€ 100.000,-

€

6.000,-

10

Bergruimte gymzaal Aan de Bron

€ 30.000,-

€

1.267,-

10

Sportmaterialen gymzaal Aan de Bron

€ 10.000,-

€

877,-

Totaal

€ 575.325,-

€ 9.867,€
877,-*

* De lasten van de aanschaf van de sportmaterialen voor gymzaal Aan de Bron kunnen ten laste
worden gebracht van de reserve vervangingsinvesteringen sport.
12.4.

Lasten met voorstel om deze te dekken via de vervangingsinvesteringen 2016

Nr.
Uitvoeringsprogramma

Omschrijving

Investeringskosten
excl. BTW

Jaarlasten

2

Uitbreiden kleedlokalen sporthal en sportzaal
Stramproy en realiseren bergruimte voor
verplaatsbare tribune.

€ 279.850,-

€ 16.791,-
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12.5.

Lasten en baten ter verwerking in de productenbegroting 2015 (t.o.v. 2014)

Nr.
Uitvoeringsprogramma

Omschrijving

6

Vrijval exploitatiekosten gymzaal Boshoven

€ 23.700,-

6

Vrijval exploitatiekosten gymzaal Beatrixlaan

€ 23.700,-

6

Meerkosten busvervoer (prijspeil 2014)

€ 15.000,-

Totaal

€ 15.000,-

Lasten

Resultaat
12.6.

Baten

€ 47.400,€ 32.400,-

Lasten en baten ter verwerking in de productenbegroting 2016 (t.o.v. 2014)

Nr.
Uitvoeringsprogramma

Omschrijving

6

Vrijval exploitatiekosten gymzaal Boshoven

€ 47.400,-

6

Vrijval exploitatiekosten gymzaal Beatrixlaan

€ 47.400,-

6

Meerkosten busvervoer (prijspeil 2014)

€ 30.000,-

Totaal

€ 30.000,-

Lasten

Resultaat
12.7.

Baten

€ 94.800,€ 64.800,-

Structureel voordeel productenbegroting vanaf 2017

Nr.
Uitvoeringsprogramma

Onderdeel

6

Vrijval exploitatiekosten gymzaal Boshoven

€ 47.400,-

6

Vrijval exploitatiekosten gymzaal Beatrixlaan

€ 47.400,-

11

Vrijval exploitatiekosten sportzaal Moesel*

€ 15.000,-

6

meerkosten busvervoer (prijspeil 2014)**

€ 22.500,-

Totaal

€ 22.500,-

Resultaat

Lasten

Baten

€ 109.800,€ 87.300,-

*de vrijval is in totaal € 82.000,-. Deze vrijval kan worden aangewend ter dekking van de
exploitatielasten van de nieuwe sportzaal aan de Beatrixlaan. Naar verwachting ontstaat er hier
een voordeel omdat de energielasten van nieuwe gebouwen lager zijn. Tevens geldt voor een
nieuwe accommodatie een lagere storting in de voorziening voor onderhoud gebouwen. Er wordt
voorlopig uitgegaan van een voordeel van € 15.000,- per jaar.
** daling ten opzichte van 2016 door realisatie sportzaal Moesel.
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Bijlage 2: Specificatie normuren per school
Basisonderwijs Weert
Montessorischool
OBS Molenakker
BS Oda

2006

BS Aan de Bron
BS Leuken

OBS de Graswinkel
Brede school Moesel
Totaal aantal normuren
Benodigd aantal accommodaties

Het College
Totaal aantal normuren
Benodigd aantal accommodaties

Philips van Horne + Het
Kwadrant
Philips van Horne SG
Het Kwadrant
Totaal aantal normuren
Benodigd aantal accommodaties

2012

2014

2017

2024

19,5

18

16,5

13,5

13,5

12

24

21

19,5

19,5

16,5

16,5

16,5

19,5

19,5

21

22,5

21

21

16,5

9

9

7,5

6

6

6

6

4,5

3

3

3

3

3

4,5

16,5

15,5

15

15

13,5

13,5

13,5

15

13,5

15

15

13,5

13,5

13,5

6

6

6

6

4,5

4,5

4,5

7,5

7,5

7,5

7,5

9

7,5

7,5

21

19,5

19,5

19,5

16,5

16,5

16,5

16,5

15

13,5

13,5

12

12

10,5

159,0 149,0

145,5

144,0

129,0

127,5

121,5

5,6

5,5

5,0

4,9

4,7

BS De Kameleon
BS het Dal

2010

19,5

OBS De Uitkijktoren
BS St. Franciscus (Laar)

2008

6,1

2006

5,7

2008

2010

2012

2014

2017

2022

144

110

95

114

93

88

80

4,8

3,7

3,2

3,8

3,1

2,9

2,7

2006

2008

2010

2012

2014

2017

2022

160

153

168

134

139

132

124

76

87

102

100

110

105

99

236

240

269

234

249

237

223

6,7

6,9

7,7

6,7

8,3

7,9

7,4

Bijlage 3: Toelichting tabellen 5.1 t/m 5.4 uit hoofdstuk 5
-

De berekening van het aantal normuren van de in het basisonderwijs is gebaseerd op het
aantal leerlingen in de groepen 3 t/m 8. Het bewegingsonderwijs van de groepen 1 en 2 wordt
niet ingevuld in een binnensportaccommodatie. Deze groepen bewegen in de speellokalen van
de scholen.

-

De gemiddelde lestijd in het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs bedraagt circa 26
uur per week. Het benodigde aantal accommodaties voor deze scholen is berekend door het
totale aantal normuren te delen door 26. Dit is conform de verordening onderwijshuisvesting
van de gemeente Weert.

-

Alle basisscholen nemen deel aan het schoolzwemmen. De groepen 4 en 5 zwemmen om de
week één uur in De IJzeren Man. De basisscholen uit Weert vullen samen wekelijks gemiddeld
10 uur bewegingsonderwijs in het zwembad in, in plaats van in de gemeentelijke
binnensportaccommodaties. Dit is een capaciteit van circa 0,4 zaal. Dit is niet meegenomen in
de cijfers van tabellen 5.1 en 5.2. Bij de berekende normuren / benodigde capaciteit kunnen
dus ook de uren schoolzwemmen allemaal in de gemeentelijke accommodaties worden
ingevuld. In de praktijk is het ook lastig hier 100% “winst” te boeken in de capaciteit van de
binnensportaccommodaties, omdat het schoolzwemmen om de week plaatsvindt. Nu liggen
hierdoor sommige uren in een gymzaal / sporthal om de week “leeg”.

-

De gemiddelde lestijd in het regulier voortgezet onderwijs bedraagt, na invoering van het
nieuwe lesrooster 30 uur per week. Het benodigde aantal accommodaties is berekend door het
totale aantal normuren te delen door 30 uur. Dit wijkt af van de verordening
onderwijshuisvesting van de gemeente Weert. Hierin is voor de sportaccommodaties een
capaciteit van 40 uur per week opgenomen.

Bijlage 4: Mogelijke indeling gebruikers bij keuze sluiting van gymzaal Beatrixlaan (oude zaal), sportzaal Moesel en gymzaal Boshoven
Accommodatie

Sporthal + gymzaal
Aan de Bron

Sportzaal + gymzalen
Philips van Horne
Gymzaal Het Kwadrant
Sporthal Boshoven

Capaciteit (uren)
accommodatie
(8.30 – 15.00 uur)
120 (4 x 30)

Gebruikers

Omvang gebruik
(uren) in 2020

Vervoer

BS Aan de Bron
BS Leuken
Philips v. Horne + Kwadrant

13,5
13,5
87
Totaal: 117
120

Lopen (inpandig)
Bus
Lopen/ Fietsen

120 (4 x 30)

Philips van Horne

30
50 (2 x 25)

Het Kwadrant
BS Oda (locatie Annendaal)
BS Oda (locatie Anjelierstraat)
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker (Molenakkerdreef)
OBS Molenakker (Oude Laarderweg)
BS St. Franciscus (Aldenheerd)
Sportgroepen

Sporthal St. Theunis +
gymzaal Het College

120 (4 x 30)

Gymzalen Beatrixlaan
(nieuwbouw)
Gymzaal Markeent

50 (2 x 25)

Scholen speciaal onderwijs

25

BS Het Dal
OBS De Graswinkel (Markeent)
OBS De Graswinkel (Graswinkellaan)

Gymzaal Molenveld

Sporthal Altweerterheide

25

25

Het College
Brede school Moesel
Sportgroepen

BS De Kameleon
Montessorischool
Sportgroepen
BS St. Jozef
Sportgroepen

30
21 (2 locaties)
6
16 (2 locaties)
2,25
2
Totaal: 47,25
88
12
17
Totaal: 117
50
7,5
6
10,5
Totaal: 24
4,5
12
8
Totaal: 24,5
3
21
Totaal: 24

Afstand tot
school

1,3 km

Lopen (Inpandig)
Lopen (inpandig)
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus

1,3
2,1
1,9
3,2
2,3
2,9

Lopen (inpandig)
Bus

2,2 km

km
km
km
km
km
km

Lopen (inpandig)
Lopen (inpandig)
Lopen (inpandig)
Bus

1,8 km

Lopen
Bus

3,2 km

Lopen

Er is voor de sportgroepen voldoende ruimte in Weert (22 uur, verspreid over sporthal Boshoven (noord), gymzaal Molenveld (midden) en sporthal St. Theunis (zuid)). Het
actuele gebruik door sportgroepen overdag is 16 uur. Bij toename van de vraag is er voldoende capaciteit beschikbaar in sporthal Altweerterheide (21 uur). Ook is nog
uitwijk mogelijk naar de gymzaal in Swartbroek en de sporthal en sportzaal in Stramproy.

Bijlage 5

Inspraakverslag
Concept-nota
“Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020”
29 september t/m 24 oktober 2014

Inleiding
De concept-nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020” heeft ter
inzage gelegen in de periode van 29 september 2014 t/m 24 oktober 2014. Tevens is de nota
geplaatst op de website van de gemeente Weert. In genoemde periode heeft eenieder de
gelegenheid gehad om een schriftelijke zienswijze in te dienen.
Bovenstaande is gepubliceerd in het weekblad Trompetter. Daarnaast zijn alle gebruikers van de
binnensportaccommodaties per brief of per e-mail geïnformeerd over de inspraakperiode.
In totaal zijn 5 schriftelijke zienswijzen ingediend. De indieners zijn:






Stichting Meerderweert en Stichting Eduquaat
Stichting Wijkraad Leuken
Turnvereniging Tensor Turnen
Handbalvereniging Rapiditas
Hockeyvereniging Weert

In dit verslag zijn deze zienswijzen (samenvattend) weergegeven. Tevens is de reactie van B&W
aangegeven en voorstel voor wijzigingen in de nota.
Het college van B&W heeft dit verslag op 25 november 2014 vastgesteld. De voorgestelde
wijzigingen zijn verwerkt in de nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode
2015-2020”.

Organisatie(s)
Stichting Meerderweert en Stichting Eduquaat
Reactie concept-nota binnensportaccommodaties
1. Het aantal uren bewegingsonderwijs neemt op grond van het gesloten bestuursakkoord primair
onderwijs de komende jaren toe. Dit is aanleiding om nog eens kritisch naar de nota te kijken.
2.

Synchroon aan de conceptnota worden een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan, die
onvoldoende zijn doordacht en uitgewerkt in de conceptnota. Wij denken aan het reduceren van
het leerlingenvervoer en het schoolzwemmen. Over de consequenties willen wij graag met u van
gedachten wisselen voor er definitieve besluiten genomen gaan worden.

Toelichting op deze reactie
1. In het recent gesloten nationaal bestuursakkoord voor het primair onderwijs zijn extra
mogelijkheden en afspraken voor het thema bewegingsonderwijs vastgelegd. Vastgelegd is dat
alle gymnastieklessen door bevoegde vakleerkrachten gegeven gaan worden en dat het aantal
gymnastiekuren naar 3 getild wordt. De uitvoering zal enige tijd kosten, maar de toon is gezet en
een trenddoorbraak lijkt hiermee een feit. In de huidige conceptnota is uitgegaan van 2 uur per
week. De toename van het aantal uren bewegingsonderwijs met 50% lijkt ons voldoende
aanleiding nog eens kritisch naar het rapport te kijken.

We snappen dat het niet mogelijk is om bij elke school een gymzaal te realiseren, maar vinden
dit wel jammer. Directe nabijheid van een gymzaal leidt tot een aanmerkelijke toename en
betere spreiding over de week van het aantal beweeguren. Daar zou rekening mee moeten
worden gehouden.

De effecten op het vervoer van en naar de gymzalen is vanuit de oogpunten veiligheid,
efficiënte tijdsinvestering en spreiding in het weekrooster onvoldoende verkend en niet
uitgewerkt in de nota.
2.

Over de consequenties van de voorgenomen bezuinigingen willen de stichtingen graag met de
gemeente van gedachten wisselen voor er definitieve besluiten genomen gaan worden.

Reactie B&W
1. De scholen dienen op grond van de huidige wettelijke norm voor onderwijshuisvesting met elke
groep circa 1,5 uur per week* gebruik te kunnen maken van een binnensportaccommodatie voor
de invulling van het bewegingsonderwijs. In de nota binnensport hebben wij rekening gehouden de
invulling van deze wettelijke norm. In het bestuursakkoord, dat in juli 2014 is gesloten door het
kabinet en de PO-raad, is de doelstelling opgenomen dat de scholen vanaf 2017 minimaal 2 uur
bewegingsonderwijs aanbieden en waar mogelijk streven naar 3 uur per week. Het akkoord leidt
niet tot een aanpassing van de wettelijke norm van 1,5 uur per week gebruik van een
binnensportaccommodatie en leidt dus niet tot extra middelen voor gemeenten waarmee de kosten
van uitbreiding van accommodaties kunnen worden gedekt. In het bestuursakkoord is benoemd
dat niet overal voldoende (binnen)sportaccommodaties beschikbaar zullen zijn. In dit kader zet het
akkoord in op het leggen van slimme verbindingen met de directe omgeving waarbij schoolpleinen,
trapveldjes, sportverenigingen, buurtverenigingen en de gemeente worden benoemd. Als afspraak
binnen het bestuursakkoord is daarom vastgelegd: “OCW en de PO-Raad brengen belemmeringen
in kaart en spannen zich in voor het wegnemen van deze belemmeringen en het bevorderen van
samenwerking tussen de onderwijs- en sportinfrastructuur.” Daarnaast is in het akkoord ook
aangegeven dat bewegingsonderwijs breed kan worden opgevat. Naast gymlessen worden ook
spellessen en sportdagen genoemd. Het breder kijken dan “de gymzaal” en de “gymles” kunnen wij
volledig onderstrepen. Het voorkomt overcapaciteit aan gymzalen waarmee hoge kosten (voor de
gemeente) gepaard gaan, het biedt kansen voor het verbeteren van het gebruik van andere
(sport)accommodaties en voorzieningen en mogelijkheden voor het brengen van meer variatie in
het aanbod aan bewegingsonderwijs. Hierin denken wij graag mee met de scholen. Het is van
belang dat de scholen eerst hun ambitie bepalen. Door de staatssecretaris is in een mondelinge
toelichting in september 2014 tevens aangegeven dat scholen extra gelden krijgen om de
doelstelling van 2 uur te realiseren. Dit aspect kan worden betrokken bij de invulling.
*De uren bewegingsonderwijs per school worden berekend op grond van het aantal leerlingen. Dit leidt tot een
totaal aantal uren per school per week. In de praktijk komt dit, op basis van een gebruikelijke groepsgrootte,
neer op 1,5 uur per week per groep.

Wij zijn het met de insprekers eens dat de nabijheid van een sportaccommodatie bij de school
voordelen heeft wat betreft de spreiding van het bewegingsonderwijs en een efficiënte
tijdsinvestering. Wij kiezen echter bewust voor het beperken van overcapaciteit vanwege de hoge

kosten hiervan. Dit is geen nieuwe beleidskeuze, maar een keuze die al lang wordt toegepast. Door
de spreiding van onderwijslocaties kan dit ook niet worden opgelost. Eén extra accommodatie lost
dit nadeel namelijk maar voor één school op. Bij het toewijzen van de accommodaties aan de
scholen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de reisafstand en reistijd.
Wij hebben nog eens kritisch gekeken naar de reisafstand en reistijd. Het wegvallen van de
gymzaal in Boshoven leidt tot een toenemende druk op sporthal Boshoven. Voor de scholen in
Weert Noord (Boshoven, Molenakker) en Laar is gebruik van deze accommodatie vanuit de
aspecten reistijd en het eventueel gelijktijdig gebruik met meerdere groepen het meest optimaal.
Een volledige plaatsing van de uren bewegingsonderwijs van deze scholen in sporthal Boshoven is
echter niet mogelijk. Minimaal 10 uur dient elders te worden geplaatst. In de concept-nota is
daarom plaatsing van de Montessorischool in gymzaal Molenveld als optie benoemd. De afstand
naar deze accommodatie is vanuit Molenakker niet groot, maar de reistijd is wel langer dan naar
sporthal Boshoven. Tevens kan deze school dan niet meer met 2 groepen gelijktijdig gaan sporten,
wat nu wel gebeurt. In dit kader willen wij onderzoeken of het plaatsen van een extra
scheidingswand in sporthal Boshoven mogelijk is. De capaciteit wordt dan vergroot van 2 naar 3
zalen waardoor alle scholen in Weert Noord deze accommodatie kunnen gebruiken, desgewenst
met 2 of 3 groepen gelijktijdig. Wij willen deze optie graag met de scholen bespreken. Als zij
hierover positief zijn, dan willen wij deze optie onderzoeken.
2.

De begroting 2015 is op 13 november door de gemeenteraad vastgesteld. Deze begroting bevat
geen bezuiniging op het vervoer van scholen naar de binnensportaccommodaties.
Wat betreft het schoolzwemmen is besloten dat dit in ieder geval doorloopt tot 1 augustus (einde
schooljaar 2014-2015). Het zwembad krijgt de ruimte om samen met scholen en gemeente te
onderzoeken of er na 1 augustus 2015 toch een voortzetting van het schoolzwemmen kan
plaatsvinden. Vooralsnog heeft de gemeente geen middelen gereserveerd voor een voortzetting
van het schoolzwemmen.

Voorstel voor wijzigingen in de nota binnensport
1. Het bestuursakkoord als ontwikkeling opnemen in de tekst van de nota met de conclusie dat dit
geen aanleiding is de capaciteit aan binnensportaccommodaties te vergroten.
2. In het uitvoeringsprogramma opnemen dat de mogelijkheid voor het plaatsen van een extra
scheidingswand in sporthal Boshoven wordt onderzocht als de scholen dit gewenst vinden.

Organisatie(s)
Stichting Wijkraad Leuken
Reactie concept-nota binnensportaccommodaties
In het verleden is de belofte gedaan dat Leuken een gymzaal krijgt. Wij verzoeken u dringend om deze
belofte waar te maken.
Toelichting op deze reactie
In de wijkvisie die in 2013 voor Leuken is gemaakt is opgenomen:
“binnen het ruimtebeslag, dat gereserveerd is voor de nieuwe school, is tevens realisatie van een
nieuwe gymzaal en buitenschoolse opvang mogelijk. Hetzelfde geldt voor een multifunctionele
accommodatie.”
De Wijkraad begrijpt goed dat van een volledig MFA geen sprake kan zijn, echter met een vergrote
gymzaal zou een groot deel van de problemen opgelost kunnen worden.
De huidige gang van zaken bij het bewegingsonderwijs op de basisschool is pedagogisch en didactisch
af te wijzen. De oplossing om het bewegingsonderwijs samen te vatten in één les op de vrijdag
(sporthal Leuken) strookt in het geheel niet met die principes. Ook aan de effectiviteit van die lessen
valt te twijfelen.
Daarnaast staat het totale urenbeslag dat de huidige werkwijze met zich meebrengt in geen
verhouding tot de nuttige lestijd bewegingsonderwijs.
Aangezien u dezer dagen gaat besluiten over het te voeren beleid met betrekking tot de binnensportaccommodaties verzoeken wij u dringend de vele malen herhaalde belofte: 'Leuken krijgt een
gymzaal!' waar te maken.
De kinderen van een van de grootste en tot in de verre toekomst meest stabiele basisscholen van
Weert hebben ook recht op goed bewegingsonderwijs, ook in didactische en pedagogische zin.
Laat bij Uw overwegingen het belang van het kind zwaarder wegen dan de financiële.
Aan u nogmaals het verzoek dit waar te maken!
Reactie B&W
Wij zijn het met

de inspreker eens dat de nabijheid van een sportaccommodatie bij de school voordelen
heeft wat betreft spreiding bewegingsonderwijs en efficiënte tijdsinvestering. Wij kiezen echter bewust
voor het beperken van overcapaciteit vanwege de hoge kosten hiervan. Dit is geen nieuwe
beleidskeuze, maar een keuze die al lang wordt toegepast. Door de spreiding van onderwijslocaties kan
dit ook niet worden opgelost. Eén extra accommodatie lost dit nadeel namelijk maar voor één school
op. Bij het toewijzen van de accommodaties aan de scholen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met
de reisafstand en reistijd. Voor basisschool Leuken is er sprake van een korte reisafstand en reistijd.
De eerdere beleidskeuze om in Leuken wel een gymzaal te realiseren was gebaseerd op de toen
bekende gegevens en totaal benodigde capaciteit. Hierin zijn veranderingen opgetreden. In combinatie
met de aanwezigheid van een passend alternatief voor basisschool Leuken (gebruik van sporthal Aan
de Bron) is deze beleidskeuze op dit moment niet meer aan de orde. Wij hebben ons in de nota
daarom beperkt tot het voorstel om wel in ruimtelijk-planologisch opzicht ruimte te reserveren bij de
school om, indien door nieuwe ontwikkelingen gewenst, alsnog een gymzaal te realiseren in Leuken.
Voorstel voor wijzigingen in de nota
Geen wijzigingen doorvoeren.

Organisatie(s)
Tensor Turnen Weert
Reactie concept-nota binnensportaccommodaties
Als vereniging willen wij bewaken dat er een continuïteit gegarandeerd is voor onze sportvereniging, nu
en in de toekomst. We willen ingaan op twee punten die beschreven staan in de sportnota, nl:
1. De voorgenomen sluiting van gymzaal Boshoven.
2. Het voorgesteld onderzoek naar een turnhal in Weert.
Toelichting op deze reactie
1. Tensor Turnen maakt op dit moment maar 3 uur per week gebruik van gymzaal Boshoven. We
zijn genoodzaakt om de overige 8 trainingsuren in Budel plaats te laten vinden. Als de gymzaal in
Boshoven per 1 juli 2015 sluit, waar moet onze vereniging naar toe? De nota maakt niet
inzichtelijk hoe een herindeling van de sporturen per vereniging er uit komt te zien.
2.

Het aantal turnuren, dat beschreven staat in de nota, klopt niet. Op dit moment traint Tensor
slechts 3 van de 11 uur in Weert door het ontbreken van een geschikte accommodatie. Tensor
Turnen Weert is een Weertse vereniging. De huidige situatie is onwenselijk aangezien nu alle
leden, ouders, trainers en assistenten moeten pendelen tussen Budel en Weert. Veel ouders en
jongens haken af vanwege de afstand naar Budel. Tot slot is het huren van de zaal in Budel met
€ 28,32 per uur een aanzienlijke belasting, ondanks dat de gemeente Weert zo’n € 8,= per uur
subsidieert. We willen u verzoeken om bovenstaande feitelijke informatie te verwerken in de
sportnota, opdat er ook correcte besluiten genomen kunnen worden. Mocht u nog inhoudelijke
vragen hebben, dan zijn wij te allen tijde bereid hier op een toelichting te geven.

Reactie B&W
1. Op blz. 38 van de concept-nota is de herplaatsing van het gebruik van de gymzalen Boshoven en
Beatrixlaan benoemd. In de periode tussen 16.00 en 22.00 uur is er sprake van 30 uur gebruik
(per week). In de nota is benoemd dat dit gebruik mogelijk volledig kan worden ingepast in de
accommodaties sportzaal Moesel, gymzaal Molenveld en gymzaal Markeent. Hierbij is aangegeven
dat als de beschikbare capaciteit in deze accommodaties onvoldoende is er aanvullend gebruik
mogelijk is van de Philips van Horne Scholengemeenschap.
Dit vergt wel een herverdeling. Na het vaststellen van de nota wordt gestart met overleg met de
gebruikers over deze herverdeling, zodat er ruim voor de start van de zomervakantie voor alle
gebruikers duidelijkheid is over het gebruik in het sportjaar 2015-2016.
2.

Het belang van een turnaccommodatie in Weert te gebruiken door zowel Jan van Weert als Tensor
Turnen wordt onderschreven. Daarom bevat het uitvoeringsprogramma het voorstel om de
mogelijkheid voor de realisatie van een turnaccommodatie te onderzoeken. Wat betreft de
gebruiksuren van Tensor wordt in de concept-nota uitgegaan van 3,5 uur gebruik in Weert en 6,5
uur in Budel/Veldhoven. Dit wordt in de definitieve nota aangepast naar de huidige situatie van 3
uur gebruik ik Weert en 8 uur gebruik in Budel.

Voorstel voor wijzigingen in de nota
1. De herverdeling van de uren in de nota opnemen in het uitvoeringsprogramma.
2. Het actuele aantal gebruiksuren / gebruikslocaties van Tensor Turnen correct verwerken in de
tekst.

Organisatie(s)
Handbalvereniging Rapiditas
Reactie concept-nota binnensportaccommodaties
Sporthal St. Theunis voldoet niet aan de eisen voor het volledig inpassen van de activiteiten van
handbalvereniging Rapiditas. De voorgestelde maatregelen in de concept-nota om de sporthal aan te
passen zijn onvolledig en onvoldoende. Er dienen meer middelen beschikbaar te worden gesteld om de
hal aan te passen en Rapiditas dient nauw bij deze aanpassingen te worden betrokken.
Toelichting
Rapiditas is erbij gebaat gebruik te kunnen maken van accommodaties die goed zijn uitgerust voor de
handbalsport. In het verleden is ons toegezegd dat Rapiditas gebruik kan maken van sporthal Aan de
Bron. Nu is een nieuwe situatie ontstaan en wordt Aan de Bron als de volleybalhal gezien en ziet de
gemeente graag dat St. Theunis de thuishal van Rapiditas wordt. Dit is echter geen wedstrijdhal maar
een schoolsporthal. Een wedstrijdhal heeft voldoende tribunes met onbelemmerd zicht op de hal, een
kantine met uitzicht op de sporthal en een geschikte vloer. Met deze criteria is bij de bouw van de hal
geen rekening gehouden. De concept-nota suggereert dat voor een bedrag van € 100.000,- de hal
zodanig kan worden aangepast dat deze voldoet als wedstrijdhal voor Rapiditas. Deze mening delen wij
niet. Er worden aanpassingen gedaan aan de tribune en de kantine. De vloer wordt vergeten. De
huidige vloer is te glad voor de handbalsport. De voorgestelde aanpassingen zijn voor ons onvoldoende
om te kunnen spreken van een volwaardige wedstrijdhal. Wij spelen op het niveau van de landelijke
tweede divisie. Dit vraagt om een hal met goede faciliteiten. De concrete wensen van Rapiditas zijn:

Maak van sporthal St. Theunis een volwaardige wedstrijdhal waar tribunefaciliteit (onbelemmerd
zicht), een adequate kantinevoorziening en een wedstrijdvloer die voldoet aan de eisen van de
handbalsport. Alleen dan kunnen we andere ploegen met goed fatsoen ontvangen.

Start op korte termijn een projectgroep op waarin de gemeente, Rapiditas en bouwkundigen
zitting hebben om de aanpassingen concreet te maken.

Stel voldoende financiën beschikbaar om dit te realiseren.
Met de wethouder is afgesproken dat zo'n project zal worden gestart. Lukt dat niet, bv. omdat de
financiën niet beschikbaar zijn, dan dwingt dat de wethouder van sport tot herziening van zijn beleid.
Dat is het perspectief vanuit de optiek van Rapiditas.
Reactie B&W
Er is in Weert geen sprake van schoolsporthallen en wedstrijdhallen. Alle hallen in Weert zijn geschikt
voor gebruik door scholen en verenigingen. De sporthallen Boshoven en Aan de Bron hebben de
grootste maatvoering en de ruimste tribunecapaciteit en hierdoor de ruimste mogelijkheden. Sporthal
St. Theunis heeft een kleinere maatvoering en een kleinere tribunecapaciteit maar is wel geschikt voor
trainingen en wedstrijden van alle zaalsporten, uitgezonderd wedstrijden basketbal en wedstrijden
waarbij een grote tribunecapaciteit is vereist (meer dan 200 personen). Wij zijn het eens met Rapiditas
dat de tribune en kantine van sporthal St. Theunis aanpassingen behoeven om de hal beter geschikt te
maken voor het gebruik van Rapiditas. De concept-nota voorziet in deze aanpassingen met de
voorgestelde investering van € 100.000,-. Wij achten dit budget hiervoor toereikend.
De vloer van de hal is naar aanleiding van klachten van Rapiditas over gladheid in mei 2014 getest
door de leverancier. De stroefheid van de vloer is getest op zowel een gereinigde als een niet
gereinigde vloer. De stroefheid lag in beide gevallen binnen de hiervoor geldende norm. Voor behoud
van deze stroefheid is een goede schoonmaak van de vloer nodig. De leverancier heeft hierover
adviezen gegeven. Het schoonmaakprogramma is hierna aangepast. Wij zijn daarom van mening dat
het aanpassen van de vloer niet noodzakelijk is.
Er is geen sprake van dat er met de wethouder is afgesproken dat het project zoals Rapiditas dat
beschrijft wordt gestart. De wethouder wil graag het gebruik van de vereniging van sporthal St.
Theunis nader bespreken en zal de vereniging uitnodigen voor een gesprek.
Voorstel voor wijzigingen in de nota
In de tekst van de nota opnemen:
1. De klacht van Rapiditas op de gladheid van de vloer, de ondernomen acties hierop van de
gemeente en de conclusie dat een vervanging van de vloer niet noodzakelijk is.
2. Dat de uitvoering van de aanpassing van de tribune en de kantine wordt uitgevoerd in nauw
overleg met Rapiditas en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs.

Organisatie(s)
Hockeyvereniging Weert
Reactie concept-nota binnensportaccommodaties
1. HV Weert is, gezien de omvang van het gebruik, van mening evenveel rechten te hebben op het
gebruik van binnensportfaciliteiten dan overige verenigingen. Er is te weinig ruimte in de
accommodaties en de accommodaties zijn maar in beperkte mate geschikt.
2. Alternatieven voor zaalhockey in Weert zijn financieel niet haalbaar.
3. De standaard jeugdteams van HV Weert spelen in de landelijke top. Daarom het verzoek om
topsport in Weert in een breder perspectief te zien.
Toelichting
HV Weert is een hockey en hockeyvereniging die in de afgelopen 75 jaar gegroeid is naar 800 leden.
Hiermee zijn wij de grootste teamsportvereniging van Weert. Vooral jeugdteams van HV Weert spelen
op zeer hoog (landelijk) niveau. Gedurende een weekend ontvangen wij op ons sportpark enkele
duizenden bezoekers. In de zaalhockeycompetitie spelen onze jeugdteams op het allerhoogste
landelijke niveau. Naast het veldhockey nemen 450 (vooral jeugd) leden jaarlijks deel aan de
zaalhockeycompetitie in de winterperiode (ruim 3 maanden).
1.

De wijze waarop de gedachtegang van HV Weert in het concept beleidsplan is weergegeven is niet
correct of onvolledig. Wij hebben begrip voor de situatie waar van de gemeente en dat aan ons
daarom als tijdelijke gebruiker niet meer zaalruimte kan worden toebedeeld. Wij stellen ons
daarom op het standpunt dat wij, met 450 zaalhockeyers, evenveel rechten hebben op zaalruimte
dan andere verenigingen die in competitieverband zaalsport beoefenen. Wij hebben er geen
begrip voor dat wij als tijdelijke gebruiker minder rechten hebben dan andere verenigingen.
Ook zijn de accommodaties maar beperkt geschikt. Ten tijde van de bouw van het nieuwe College
is er met voorgaande besturen van HV Weert door bestuurders en ambtenaren van de gemeente
gesproken over de campusgedachte en het feit dat wij als hockeyvereniging gebruik konden gaan
maken van de nieuwe sporthal van het College. Wat dat betreft heeft de campusgedachte ons niet
veel gebracht, buiten het feit dat onze buitenvelden door anderen gebruikt worden (zonder het
benodigde speciale schoeisel waarover wij ons zorgen maken). De hal is aangelegd met speciale
geluidswerende beplating. Gedurende één seizoen is ons de sporthal toegewezen voor gebruik. Ik
heb destijds persoonlijk de gemeente benaderd om de beplating te beschermen. Dat was toen
niet noodzakelijk. Wegens schade is dit het enige seizoen dat we gebruik hebben kunnen maken
van deze accommodatie. U begrijpt dat dit nog altijd een doorn in het oog is van HV Weert.

2.

Door de beperkte zaalruimte die wij de laatste jaren toegewezen hebben gekregen, hebben wij al
diverse oplossingen moeten zoeken om onze teams te plaatsen. Hiervoor hebben wij voor
trainingen eerst de oude gymzalen van het College gehuurd en later de sporthal op het KMSterrein. Wij hebben zelf geïnvesteerd in speciale balken die we buiten op het veld kunnen plaatsen
(vanwege de winterperiodes hebben we deze nauwelijks kunnen gebruiken en deze dienen nu als
balken voor de extern gehuurde locaties). Vanwege ondercapaciteit in de afgelopen jaren hebben
wij een deel van onze leden uit moeten sluiten voor zaalhockey.
Naar aanleiding van eerdere gesprekken met de gemeente hebben wij diverse alternatieven
onderzocht: een tijdelijke hal plaatsen op het terrein van HV Weert, gebruik van de voormalige
tennishal of een eventueel leegstaande manege. Deze alternatieven zijn of technisch niet mogelijk
of vanwege de hoge investeringskosten financieel onverantwoord voor HV Weert. Dat brengt ons
tot de conclusie dat wij terug moeten vallen op de accommodaties die de gemeente Weert
beschikbaar heeft. Hierin nemen wij als grote gebruiker een belangrijke plaats in.

3.

In het rapport wordt topsport benoemd. Het gaat hier uitsluitend over basketbal en volleybal. In
de afgelopen jaren hebben onze jeugdteams in competitieverband succesvol op het hoogste
landelijke niveau gespeeld tegen welbekende landelijke topteams van Oranje Zwart, Den Bosch,
Tilburg, Push enz. In de voorbereidingstoernooien ontvangen wij uitnodigingen uit heel het land
van de absolute landelijke top. Ik kan u verzekeren dat standaard jeugdteams van HV Weert ook
topsport bedrijven. HV Weert is te gast bij deze topteams in super accommodaties met voldoende
tribuneruimte. Wij ontvangen deze teams in onze sporthal op Altweerterheide. Op deze dagen zijn
er bij iedere wedstrijd honderden toeschouwers die wij in Altweerterheide niet goed kunnen
huisvesten. Toeschouwers staan te dicht op het veld en zo ontstaan gevaarlijke situaties. Geen
Weert promotie. HV Weert zou het zeer op prijs stellen dat het praten over topsport in Weert
vooral door de Gemeente Weert in een breder perspectief gezien wordt.

Ik zou u willen verzoeken daar waar HV Weert in het rapport genoemd wordt aan te passen naar de
situatie zoals die ook na het onderzoek naar alternatieven is ontstaan.
Reactie B&W
1. Wij weten dat de hockeyvereniging een groot aantal leden heeft dat zaalsport wenst te
beoefenen. In een optimale situatie zijn er 2 velden (= 2 sporthallen) nodig om de trainings- en
wedstrijduren te kunnen invullen. Deze ruimte is niet beschikbaar in de sporthallen. De gemeente
faciliteert de hockeyvereniging met een buitenaccommodatie (3 kunstgrasvelden). Bij de
verdeling van de zaaluren geldt dat lang gebruik (geheel seizoen) voor gaat op kort gebruik. Aan
de hockeyvereniging kunnen hierdoor alleen de vrije uren worden aangeboden na inroostering
van het lang gebruik. Dit zijn niet zo veel uren. De korte gebruiksperiode van 12 weken
rechtvaardigt het niet om hiervoor een extra sporthal te realiseren.
De geschiktheid van de sporthallen in Weert is inderdaad een bijkomend knelpunt. De harde bal
en het gebruik van harde sticks lijdt makkelijk tot schade aan de vloer en de wanden. De
sporthallen aan de Bron en St. Theunis hebben bijvoorbeeld akoestische wandbeplating. Dit is
nodig om te voldoen aan de geluidseisen voor onderwijsgebruik. Deze beplating beschadigt door
de hockeyballen. Daarnaast zorgt hockey voor schade aan bijna alle vloeren. In sporthal
Boshoven ligt een houten vloer die niet geschikt is voor hockey. In de andere hallen liggen
kunststof vloeren welke ook schade oplopen door zaalhockey. Er ontstaat ernstige streepvorming
die nauwelijks kan worden verwijderd. Op dit moment is de sporthal in Altweerterheide goed
bruikbaar voor zaalhockey. De toplaag van de vloer is hier iets gesleten waardoor deze schade
niet (of maar zeer beperkt) ontstaat. Om deze reden wordt nu alleen Altweerterheide nog ingezet
voor zaalhockey. Het is een probleem waar veel andere gemeenten ook mee worstelen. Veel
gemeenten staan zaalhockey niet toe in de sporthallen. In gemeenten waar het wel kan worden
ingepast is er vaak sprake van overcapaciteit aan accommodaties in de avonduren. Het gaat dan
om grotere steden waar accommodaties van scholen (hogescholen / universiteiten) kunnen
worden gebruikt. Soms wordt er dan tijdelijk een aparte vloer ingelegd. Deze situatie is in Weert
niet voorhanden.
Wij zullen onderzoeken of het mogelijk is om de sporthal in Altweerterheide in de toekomst
geschikt te houden voor zaalhockey. Bij renovatie van de vloer van deze hal, gepland in het jaar
2016, zal ook het probleem van schade aan de vloer ontstaan. Wij zullen onderzoeken of er
alternatieve vloeren zijn waarbij deze schade niet ontstaat. Daarnaast proberen wij bij de
inroostering meer rekening te houden met gebruik door de hockeyvereniging. Als andere
gebruikers van de hal in de wintermaanden willen schuiven met de gebruiksuren, dan kan er iets
meer ruimte komen voor zaalhockeytrainingen in deze hal.
2.

De vereniging heeft in het verleden diverse accommodaties gebruikt en alternatieven onderzocht.
En hierover met de gemeente gesproken. Een van de opties is het plaatsen van een tent over een
van de kunstgras hockeyvelden. Het bestuur heeft aangegeven dat de kosten van aanschaf en
exploitatie van een dergelijke tent en vloer voor de vereniging te hoog zijn. Ook de plaatsing op
het kunstgras is een lastig punt. Het risico op schade aan het veld is aanwezig.
In ambtelijk overleg met de uw vereniging is met u gesproken over de optie om een tent te
plaatsen op het verharde sportveld achter het College. Hier is geen (minder) risico op schade aan
de ondergrond. Wij zijn ermee akkoord dat u de haalbaarheid van deze optie onderzoekt. Door
hierbij uit te gaan van een huurconstructie hoeft u geen langdurige financiële verplichtingen aan
te gaan. Overleg hierover met Het College is van belang. Ook bredere gebruiksmogelijkheden dan
hockey kunnen worden onderzocht. Bij een positieve uitkomst kan dit een optie zijn voor de
volgende winter. Wel dient dan een ontheffingsprocedure te worden gevolgd voor het
bestemmingsplan. Naast deze optie onderzoekt u ook de mogelijkheden van gebruik van de
voormalige tennishal. Ook komt er volgend jaar mogelijk meer inzicht of u de sporthal op het KMS
terrein weer kunt gaan gebruiken.

3.

De opmerkingen betreffende topsportbeoefening kunnen worden betrokken bij de uitwerking van
het topsportbeleid.

Voorstel voor wijzigingen in de nota
Bovenstaande tekstueel verwerken.

