
GEMEENTE vyE E RT

Vereniging Basketbal Academie Limburg
Gertrudisstraat 3
6003 PK WEERT

weert, l3[)EC,2018

Onderwerp
Ons kenmerk

uw brief van 18 april 2018
488564/5OO2O2

Geacht bestuur,

Op 18 april 2018 stuurde u ons een brief waarin u de ontwikkelingen schetst van het
basketbal in Weert in de afgelopen jaren. Ook wijst u op de knelpunten die u ervaart, met
name op het gebied van de accommodaties. U geeft aan dat zowel de NBB en de DBL u
hebben gevraagd om op dit gebied verbeteringen te realiseren. U wenst een afspraak om
samen de brief te bespreken en samen de toekomst van het basketbal in Weert vast te
stellen en een bijbehorend plan te ontwikkelen . Op L7 mei stuurde uw voorzitter ons een
aanvullende e-mail met verdere informatie over uw plannen en aanpassingen die u op
korte termijn wil doen om de uitstraling van sporthal Boshoven te verbeteren. In deze
brief reageren wij hierop.

Overleg over toekomst van de basketbalsport
In 2otg zullen wij zowel het beleid voor de binnensportaccommodaties als het
topsportbeleid actualiseren. Uw vragen over de ontwikkeling van de basketbalsport en de
steun die gemeente hieraan kan geven, willen wij binnen deze trajecten bespreken en
beoordelen. Wij vinden het belangrijk dat dit gebeurt in samenhang met andere
ontwikkelingen in de binnensport en topsport. Wij denken dat een bestuurlijk overleg op
korte termijn, zoals uw bestuur voorstelt, een nuttige eerste stap is. Het biedt ons beiden
de mogelijkheid om de eigen uitgangspunten en belangen toe te lichten. Wij vertrouwen
erop dat we hiermee samen een goede basis kunnen leggen voor het verdere overleg in
het kader van de beleidsactualisaties. Wij zullen uw bestuur daarom op korte termijn
uitnodigen voor een bestuurlijk overleg.

Gebruik en verbeteren van de uitstraling van sporthal Boshoven
Sinds januari van dit jaar vindt er overleg plaats tussen de gemeente (ambtelijk) en uw
bestuursleden over het gebruik van sporthal Boshoven en het realiseren van een betere
uitstraling van deze hal.

Gebruik sporthal Boshoven
Hierover is door de gemeente aangegeven dat het op korte termijn niet haalbaar is om dit
(veel) verder uit te breiden. De gemeentg moet rekening houden met de belangen van
andere gebruikers. In januari 2018 is dit in een gesprek tussen gemeente, BAL en de NBB
ook toegelicht aan dhr. de Schutter van de NBB. Hij toonde hiervoor begrip. Om de
knelpunten te beperken, houden wij de komende jaren zoveel mogelijk rekening met uw
activiteiten bij het plannen van evenementen in sporthal Boshoven. Ook kunnen wij de
openstelling van sporthal Boshoven op de zondag verruimen als dit nodig is om alle
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wedstrijden goed gepland te krijgen. Verder hebben wij deze zomer bij de vernieuwing
van de vloer in sporthal Altweerterheide het centrecourt basketbal aangepast. Deze
accommodatie is nu ook geschikt voor trainingen en wedstrijden en daardoor een extra
uitwijkmogelijkheid voor BAL op dagen dat dit nodig is.

Uitstraling sporthal Boshoven
Voor het verbeteren van de uitstraling van sporthal Boshoven is er aansluitend aan onze
onderlinge overleggen in oktober 2018 ook een overleg gevoerd tussen gemeente, BAL en
de DBL. Dit heeft meer duidelijkheid gegeven over de noodzakelijke aanpassingen.

De gemeente en de provincie hebben in 2016 samen een budget beschikbaar gesteld voor
het project'aanpassingen sportaccommodaties'. Omdat niet alle geplande werkzaamheden
konden of hoefden worden uitgevoerd, resteren er nog middelen in dit project. Deze
middelen willen wij inzetten voor het verbeteren van de uitstraling van sporthal Boshoven
en de gedane aanpassing van het center court in sporthal Altweerterheide. Voor sporthal
Boshoven willen we de middelen inzetten voor het verbeteren van de 'vaste elementen'
van de hal: de wanden en de vaste tribune. Daarnaast willen wij een nieuwe
basketbalvloer aanschaffen. U dient zelf invulling te geven aan de overige eisen van de
DBL. Dit betreft de losse inrichting zoals (led)boarding en apparatuur ter ondersteuning
van het entertainment.

De gemêenteraad en de provincie dienen de inzet van de resterende middelen in het
project 'aanpassingen sportaccommodaties' goed te keuren. Besluitvorming hierover door
de gemeenteraad staat gepland op 6 februari 2079. Wij verwachten dat de provincie voor
deze tijd een besluit heeft genomen. Voor de aanschaf van een nieuwe vloer is door de
gemeenteraad binnen de begroting 2Ol9 een budget beschikbaar gesteld van € 50.000,-.
Dit budget kan worden toegevoegd aan de resterende middelen uit het project
'aanpassingen sportaccom modaties'.

Uitvoering en communicatie
Voor de inzet van de resterende middelen in het project 'aanpassingen
sportaccommodaties'geldt een uiterlijke termijn van l juli 20L9. De resterende
uitvoeringstijd na de besluitvorming door de raad en de provincie is dus maar kort. Wij
trachten daarom de uitwerking van de aanpassing van sporthal Boshoven zo spoedig
mogelijk te starten. Dit willen wij graag cloen in nauw overleg met uw bestuur. Waar nodig
worden de andere vaste gebruikers van sporthal Boshoven betrokken.
Wij stellen voor om afstemming over alle bovenstaande zaken te laten plaatsvinden door
middel van het voortzetten van het overleg tussen BAL (heren Heijdeman en Heemskerk)
en de gemeente (mevrouw van der Kraan en de heer Westenberg).

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw van der
Kraan van de afdeling OCSW. Zij is bereikbaar op nr. 0495-575463 of via
c.va nder. kraa n @weert. n l.
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