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Onderwerp

Projectopdracht Open Club Weert-Noord Verenigd!,

Voorstel

In te stemmen met de projectopdracht Open Club Weert-Noord Verenigd!

Inleiding

Open Club Weert Noord Verenigd! is een samenwerking tussen alle huidige en enkele
potentiële toekomstige gebruikers van het sportpark Boshoven (burgerinitiatief). Hiervoor
heeft de Open Club een visie opgesteld en deze is medio 2OL7 aan de gemeente
voorgelegd. De gemeenteraad heeft in de begroting 2018 € 60.000,- opgenomen voor
projectleiding ter ondersteuning van het initiatief. De projectleider heeft in afstemming
met de initiatiefnemers een projectopdracht uitgewerkt.

Voor realisering van de visie Open Club is een meerjarige planning opgezet, in
verschillende fasen. Voor de korte termijn is de planning er op gericht om vóór juli 2018
een plan gereed te hebben voor de revitalisering van het openbaar gebied (verkeer,
parkeren, groen) van het sportpark. Op basis van dit plan kan de gemeenteraad worden
voorgesteld hiervoor middelen op te nemen in de begroting 2019.
Ook op kofte termijn bereidt de Open Club een samenwerkingsovereenkomst tussen alle
huidige en toekomstige gebruikers voor en wordt er een heldere structuur ingericht.

Beoogd effect/doel

Doel van de gemeente is het ondersteunen en mede mogelijk maken van het
burgerinitiatief om een toekomstbestendig sportpark te realiseren voor huidige en
toekomstige gebru ikers.
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De projectopdracht is een sturingsmiddel in de uitvoering van het project. In de huidige
fase gaat het overigens niet om een gemeentelijk project, maar om lret oirdei-steunen van
een initiatief van een aantal verenigingen en bedrijven, zonder het initiatief over te
nemen. Daadwerkelijke herinrichting van het openbaargebied, wellicht in 2019, zal wel

een gemeentelijk project zijn.

Kanttekeningen en risico's

De samenwerking tussen de gebruikers van het sportpark is nog niet vastgelegd. Om de

betrokkenheid van de gebruikers van het sportpark bij de visie en de plannen te borgen,
bereidt de Open Club een samenwerkingsovereenkomst voor, te ondertekenen door alle
gebruikers.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting 2018 is voor prioriteit Boshoven éénmalig en alleen voor 2018 € 60.000,-
ùpgelrot'ìret"ì. Dit geld wordt ingezet voor een projectleider en voor dc kostcn van
onderzoeken ten behoeve van cle planontwikkeling.

Voor de revitalisering wordt op basis van een uitgewerkt herinrichtingsplan een krediet
gevraagd bij de raad, op te nemen in de begroting 2019.

Uitvoering/evaluatie

Inmiddels is gestart met het uitwerken van het inrichtingsplan uit de visie van de Open

Club. Via werksessies met de Open Club en intern betrokken disicplines, worden twee
varianten uitgewerkt en een set van beoordelingscriteria opgesteld.

Com m u n icatie/ partici patie

In samenwerking met de Open Club wordt de communicatie rondom dit initiatief ingevuld
Erwordt binnen de structuurvan de Open Club een werkgroep Communicatie opgezet.
Via periodieke rapportages worden college en raad geÏnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:
OCSW: Jan Ploumen, Ciska van der Kraan, Roel Deneer, Monique Poell, Frank van Beeck
(a m btelijk opdrachtgever)
R&E: Anouk Beurskens, Nicole Beelen, Edwin Eggen.
OG: lurjen Feldt, Roel Beumer, PatrikTrines, Wil Op't Roodt, Peter Klaassen

Extern:
Kerngroep Open Club (Sander Hofs, Niels Peulen, Frans Bongers, Frank Simons).
Huidige en mogelijke toekomstige gebruikers (opgenomen in de projectopdracht)

Bijlagen:
Projectopd racht.
Eindrapportage Definitiefase Open Club Weert-Noord Verenigd!
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