
b Weert-Noord Veren I

Aanleiding
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
medio 2077 een visie opgesteld en aan de gemeente voorgelegd.

De samenwerking van de Open Club richt zich op drie sporen:
1: Revitalisering: samenwerking bij het opwaarderen en herinrichten van het sportpark (openbaar
groen, verkeer en parkeren)
2: Aanbod: de gebruikers willen hun gezamenlijke aanbod aan activiteiten verbreden.
3: Accommodatie: de ontwikkeling van de accommodaties van de verschillende gebruikers.

De gemeente heeft middelen vrijgemaakt voor een projectleider.

De projectleider heeft samen met de initiatiefnemers deze projectopdracht uitgewerkt. De
projectleider kan in de loop van het project inschatten welke middelen voor uitvoering noodzakelijk
zijn.
De daadwerkelijke herinrichtingskosten kunnen vervolgens ingebracht voor de begroting voor 2019

Plangebied, huidige situatie, bestemmingsplan en wensbeeld 2030.

Het plangebied is het huidige sportpark Boshoven, globaal genomen begrensd door de Ringweg, de
Suffolkweg en aan de oostzijde door de daar liggende woonwijk en het bedrijventerrein. Omdat er
bij grote drukte op het sportpark geparkeerd wordt in de nabije omgeving en de
verkeersafwikkeling langs deze zijde plaatsvindt, is dit relevant voor de planvorming.

Huidige situatie
Planoloqie:
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Bestemmingsplan Weert Noord en Graswinkel 2O1O
Artikel 8 Sport (uittreksel)
B. 1 Bestemmingsomschrijving

De voor'Sport' aängewezert groltdett zijn l:estemd voor:
a. sportieve recreatie;
b. het behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden
ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';

een en ander met dè dààrbij behorende parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, verharcitnÇen
en andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.

Wensbeeld 2O3O

Open Club
Boshoven

l

,l,

De Open Club Weert-Noord Verenigd! heeft bovenstaand ruimtelijk wensbeeld 2030 opgesteld. Het
hele plan is als bijlage bijgevoegd.

Eiqendom:
De eigendomssituatie is door Vastgoed in beeld gebracht. De gemeente is eigenaar van de gronden
en een deel van de qebouwen. Er ziin verschillende soorten overeenkomsten gesloten met de
huidige gebruikers van het park, met verschillende einddata.
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Zie hiervoor bijlage 2

Doelstelling
Doel van de gemeente is het ondersteunen en mede mogelijk maken van het burgerinitiatief van de
Open Club Weert-Noord Verenigd! om een toekomstbestendig sportparkte realiseren voor huidige
en toekomstige gebruikers.

Projectresu ltaat en activiteiten

Projectresu ltaat:

De Open Club geeft haar initiatief vorm middels het doorlopen van de verschillende fases van een
project.

Proces

S.pt 16 -
M.i 2017
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De Open Club heeft de definitiefase afgerond met een Eindrapportage Definitiefase, welke zij heeft
aangereikt aan de gemeente. Het project is daarmee overgegaan naar de ontwerpfase. In deze fase
wordt een grotere inbreng en inzet van de gemeente gevraagd dan tot nu toe, zonder dat het
i nitiatief wordt overgenomen.

In de ontwerpfase zijn de te bereiken resultaten:
. Er is een uitgewerkt herinrichtingsplan, inclusief kostenraming.
. De Open Club heeft een heldere organisatiestructuur.
. Er is zoveel mogelijk duidelijkheid over de accommodatiebehoefte van de huidige en

mogelijke toekomstige gebruikers en de wijze en termijn waarop zij die wensen in te
vullen.

De activiteiten in deze fase voor de gemeente zijn in hoofdlijnen

Algemeen

Stimuleren en waar nodig ondersteunen van de Open Club in het opzetten van een heldere
orga n isatiestructu u r.
Stimuleren en waar nodig ondersteunen van de Open Club in het zoeken en aanvragen van
subsidies. TRIAS kan hierin helpen en heeft een overzicht van alle mogelijke relevante
regelingen aangereikt.

In het spoor revitalisering

. Uitvoeren verkeer- en parkeeronderzoek Sportpark Boshoven (telling op 31 maart a.s.).

. Uitvoeren quickscan natuur op het terrein aan de Suffolkweg (uitgevoerd).

. Concreet maken van het herinrichtingsplan voor het openbaar gebied en van een alternatief
voor het herinrichtingsplan, in samenwerking met de Open Club. Er wordt een vervolg

aan de eerdere o ies. Er vol en twee sessies met de O Club

a
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inhoudelijk ondersteund door een stedenbouwkundig adviesburo. Dit moet resulteren in een

twee varianten voor de herinrichting/revitalisering: een uitwerking van de Groene Loper en

een alternatief.
Planning, onder voorbehoud :

5 april: ontwerpsessle met kerngroep.
24 april: inloopbijeenkomst voor gebruikers en belangstellenden.
Medio mei : presentatie voorkeursvariant aan gebruikers en belangstellenden.

. Herinrichtingskosten ramen.

. Tijdig voorstellen voor college en raad voorbereiden, zodat bij de vaststelling van de
gemeentebegrot¡ng 2019 over deze herinrichtingsplannen en de daarvoor benodigde
middelen besluitvorming kan plaatsvinden.

In het spoor aanbod:

Ondersteunen bij het verder uitwerken van het aanbod vanuit de Open Club

In het spoor accommodaties:

De leden van de Open Club ondersteunen bij het concreet maken van de intenties tot
samenwerking en samen gebruiken van bestaande accommodaties en het samen realiseren
van nieuwe accommodaties.

a

a

Afbakening

. Los van het traject Open Club Weert Noord Verenigd loopt een proces dat moet leiden tot
een herschikking van maatschappelijke voorzieningen in de kern Boshoven. Dit zijn dus
twee afzo¡derliikg prelesse¡/ mlar wç! Tet qggÞ o"1"ll9g Qel¡9ls1sgqe11Y!9drls
over en weer. Er is binnen de gemeente onderlinge afstemming tussen de projectleider
Open Club en de trekker herschikking maatschappelijke voorzieningen.

¡ De Basketbal Academie Limburg heeft de ambitie om een topsportvoorziening in Weert te
realiseren. Deze ambitie zal worden afgewogen in de herziening van het binnensportbeleid
en niet binnen het traject van de Open Club.

¡ De accommodatiewensen van Rapiditas worden meegenomen in het binnensportbeleid.
¡ Een eventuele ontsluiting van het sportpark bij de St Luciastraat wordt niet afgewogen

binnen het traject van de Open Club maar binnen de Ringbaanvisie. Wel wordt in het
ruimtelijk ontwerp rekening gehouden met een mogelijke ontsluiting.

Projectbeheersing
Celd:
In de begroting 2018 is voor prioriteit Boshoven óónmalig en alleen voor 2018 € 60.000,-
opgenomen. Dit geld wordt ingezet voor een projectleider en voor de kosten van onderzoeken ten
behoeve van de planontwikkeling.

Voorlopige financiële opzet:
Natuurtoets terrein Suffolkweg: € 1.480,- (definitief)
Verkeer/parkeer onderzoek: € 7.500,- (geraamd)
Stedenbouw/rui mtelijk ontwerp/kosteni nd icatie : € 1 7.000,--(geraa md)
Aanpassing bestemmingsplan: Pm.
Projectleiding: 2 dagen/week tot juli 2018 € 18.000,-.
Totaal: € 44.000,-

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

Overige benodigde middelen zullen qevonden moeten worden in bestaande budgetten, danwel via
separate besluitvorming beschikbaar moeten wordcn gcstcld. Subsidiemogelijkheden in dezen

zullen worden verkend en zo qoed moqeliik benut.
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Orqanisatie:
Opdrachtgever >
Bestuurlijk opdrachtgever is de portefeuillehouder Onderwijs Leefbaarheid en Sport wethouder
Geert Gabriëls
Ambtelijk opdrachtgever is het hoofd OCSW, tot 1 mei a,s.Frank van Beeck.

Stuurgroep > er wordt geen stuurgroep ingesteld. Via het portefeuillehoudersoverleg van
wethouder Gabriëls kan de voortgang worden gevolgd en besluitvorming voorbereid.

Projectleider > Thijs Douven is tot 8 juli ingehuurd als projectleider. Zijn rol is op hoofdlijnen;
¡ Verantwoordelijk voor uitwerking en het voorbereiden van besluitvorming in het spoor

revitalisering.
. Coördinatie en procesbegeleiding totale uitwerking visie en bewaken samenhang 3 sporen

van Open Club concept samen met de initiatiefnemers;
¡ Eerste aanspreekpunt voor Open Club en participeren in overige sporen.

Deelname aan kerngroep Open Club en diverse werkgroepen >
De Open Club wil een structuur waarin een Kerngroep centraal staat en per spoor een werkgroep
wordt ingericht. Naast de projectleider zal de gemeente per werkgroep de juiste inbreng moeten
leveren. Hierbij moet worden gedacht aan collega's van OG (infra, groen), OCSW (sportaanbod,
accommodaties, beleid binnensport), RenE (stedenbouw/ruimtelijk ontwerp, bestemmingsplan),
Vastgoed (huur, ertpacht, eigendomsituaties).

Benodigde inzet in het spoor revitalisering tot aan juli wordt als volgt geraamd;
Werkgroep bestaande uit projectleider (Thijs Douven), medewerker RO (Anouk Beurskens), verkeer
(Jurjen Feld), openbaar gebied (ntb) en vastgoed (Nicole Beelen): circa 72 uur pp voor deelname
aan 2 werkbijeenkomsten, het aanleveren van informatie en het beoordelen stukken.

De inzet in de sporen aanbod en accommodaties bestaat uit inhoudelijke ondersteuning van en
afstemming met de projectleider vanuit OCSW door lan Ploumen, Roel Deneer, Ciska van der Kraan
en Monique Poell, gemiddeld B uur pp tot aan juli.

Informatie:
Via periodieke voortgangsrapportages worden het college van B&W en de gemeenteraad
geÏnformeerd over de stand van zaken.

Tiid:
De planning op hoofdlijnen is als volgt

. Uitwerken spoor revitalisering:

. Organisatiestructuur:
gereed juli 2018
gereed juli 2018

Overig: vooralsnog conform planning en fasering zoals opgenomen in Eindrapportage Definitiefase.

Communicatie:
Gemeente en initiatiefnemers onderkennen het belang van goede communicatie met
belanghebbenden en betrokkenen en zullen daarbij steeds met elkaar afstemming zoeken

Risico's
Op dit moment worden de volgende risico's onderkend

Er is nog geen vastgelegde organisatiestructuur, samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring
bij de Open Club. Commitment en deelname van partijen is daarmee niet geborgd en de gemeente
weet niet wie aanvrager of gesprekspartner is of tot wie een besluit zich moet richten.

. Beheersmaatregel: ook de Open Club onderkent het belang van een goede structuur en dit
kriiqt de komende periode prioriteit. Voor de korter termiin is een
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samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding. Op de wat langere termijn komt mogelijk
het oprichten van een stichting of vereniging of een andere rechtsvorm aan de orde.

De gemeentelijke projectleider is ingehuurd van gemeente Leudal tot begin juli. Continuiteit van de

rol van projectleider moet geborgd worden.
¡ De projectleider doet hierin tijdig een onderbouwd voorstel voor het management.

Relatie met andere projecten en plannen
- WinD: het project betreftfeitelijk het begeleiden van een burgerinitiatief en past helemaal

in de doelen van WinD: samenwerken met elkaar en met de samenleving, de kracht van de

samenleving optimaal benutten en niet overnemen: de verantwoordelijkheid voor het
geheel bl¡jft bij de initiatiefnemers.

- Herschikking maatschappelijke voorzieningen Boshoven (hierboven al benoemd).
- Aanvraag van dhr. Quadvlieg om bosje aan Suffolkweg te mogen huren voor

buitenactiviteiten.
- Herziening binnensportbeleid (proces start in 2018).

Besluit College B&W
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Bijlage 1.

Overzicht van deelnemende partijen in de Open Club Weert-Noord Verenigd.

l. School4dogs
2. Punt Welzijn
3. Honk- en Softbalvereniging Indians Weert
4. Tennisclub TC Boshoven
5. Muziekcentrum De Bosuil
6. 3 Hoven
7. BAL (Basketbal Academie Limburg)
8. HandbalverenigingRapiditas
9. BC Weert 67 (Badmintonclub)
10. Voetbalvereniging FC ODA
11. LifeStyle Health &Prevention
12. COVS Weert (scheidsrechtersvereniging)
13. Rugbyclub Victorians
14. Duivensportvereniging De Luchþost.
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Bijlage 2.
Overzicht van lopende huur- en erfoachtovereenkomsten en bijbehorende kaarlluchtfoto.
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