
MOTIE 

Onderwerp: huisvesting Pétanque Club 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 29 maart 2017 

Overwegende dat: 

• Er bij de Pétanque Club ongerustheid is ontstaan dat het belang van de club niet is 

meegenomen bij de herbestemming en wisseling van eigendom van De Lichtenberg; 

• Zij tot op heden slechts informatie uit de pers hebben vernomen en zij alleen een uitnodiging 

hebben ontvangen voor een informatiebijeenkomst op het stadhuis op 20 maart jl.; 

• De Pétanque Club Weert een belangrijke maatschappelijke en sociale functie vervult, niet 

alleen voor de inwoners van Weert, maar ook voor inwoners van naburige gemeenten; 

• De vereniging een redelijk stabiel aantal van plusminus  zeventig leden kent met een 

gemiddelde leeftijd van 74 jaar; 

• Er 4 dagen per week op de middagen en avond  wordt gespeeld, ’s zomers op 11 

buitenbanen en in andere seizoenen op 12 binnenbanen; 

• Die binnenbanen zijn gelegen in een grote hal (paviljoen), die daartoe in 2003 is neergezet en 

waarvoor de gemeente destijds een aanschafsubsidie heeft verstrekt van 6602,70 euro zijnde 

25% van het totaal begrote bedrag; 

• De Pétanque Club Weert er veel prijs op stelt om op de huidige locatie van de Lichtenberg te 

kunnen blijven, niet alleen vanwege de inmiddels gedane investeringen in gebouw, tent en 

banen, maar ook vanwege de binding met Weert en de goede bereikbaarheid en 

parkeergelegenheid voor leden en bezoekers; 

• Het bestuur van de Pétanque Club Weert een beroep doet op de medewerking van het 

college om in het kader van de komende overgang van de eigendom en de exploitatie van de 

Lichtenberg niet alleen als volwaardige partij in het nog komende overleg betrokken te 

worden, maar meer in het bijzonder ook om de huidige locatie te kunnen behouden.  

 

Draagt het College op: 

• In te zetten op structurele voortzetting van de activiteiten van de Pétanque Club op de 

huidige locatie; 

• Daarbij de Pétanque Club te betrekken; 

• Mocht dit niet lukken, de raad hierover te informeren en dan ervoor te zorgen dat de 

Pétanque Club op de huidige locatie tijdelijk haar activiteiten kan blijven uitoefenen tot er 

een voor alle partijen gedragen oplossing gerealiseerd is die dezelfde faciliteiten biedt als de 

huidige locatie.  

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie D66  Fractie PvdA 

Erik Werps  F. Kadra 


