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Onderwerp

Bezwaar Basketbal Academie Limburg tegen subsidieweigering.

Voorstel

1. Het bezwaarschrift van Basketbal Academie Limburg tegen de subsidieweigering
voor de planontwikkeling van een topsport- en evenementenhal:

a. ondanks de te late indiening ontvankelijk te verklaren wegens de
aanwezigheid van een verschoonbare reden tot termijnoverschrijding ;

b. ongegrond te verklaren.
2. Basketbal Academie Limburg te informeren door middel van bijgevoegde concept

beslissing op bezwaar en het verslag van de hoorzítting.

Inleiding

Op 30 maart 2017 heeft Basketbal Academie Limburg (BAL) een subsidie aangevraagd van
€ 15.000,- voor de planontwikkeling van een topspot- en evenementenhal in Weert. Uw
college heeft op 13 juni 2017 besloten deze subsidieaanvraag te weigeren op grond van
aftikel I van de Algemene Subsidieverordening Weert 2OI7: subsidieverstrekking past niet
binnen het gemeentelijke beleid. Uw college heeft dit besluit als volgt gemotiveerd:

. In de door de gemeenteraad vastgestelde nota binnenspoftaccommodaties (2015-
2O2O) is geconcludeerd dat het financieel niet haalbaar is een apafte topsporthal
te realiseren. Er is gekozen voor handhaving van topsport in de (bestaande)
gemeentelijke accommodaties.

. De gemeente zou een belangrijke paltij zijn bij de financiering van een nieuwe
topsport- en evenementenhal. Ook zouden breedtesport en onderwijs belangrijke
kostendragers zijn. In een dergelijke situatie is het wenselijk dat de gemeente zelf
de regie voert over het proces.

. In 2018 wordt gestaft met de actualisatie van het binnensportbeleid. Er is dan
voldoende ruimte om te onderzoeken wat de juiste toekomstige invulling is op
sportpark Boshoven. Wensen van BAL / topsport worden hierbij betrokken.
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Op 1 augustus 2017 heeft BAL bezwaar gemaakt tegen de subsidieweigering:
A. BAL betreurt het dat de gemeente geen handreiking wil doen. Mede omdat de

Provincie wel bereid is € 25.000,- subsidie te verlenen als de gemeente
€ 15.000,- bijdraagt en ook veel andere stakeholders enthousiast zijn over het
plan.

B. Inhoudelijk is BAL van mening dat er te weinig rekening wordt gehouden met de
economische voordelen die de ontwikkeling van een multifunctionele
topsportaccommodatie kan hebben voor de topsport en inwoners van Weert. Ook
gaat de gemeente niet in op het business model om o.a. multifunctionele ruimtes
commercieel te exploiteren waardoor er een win-w!n situatie ontstaat voor alle
partijen. De subsidieaanvraag heeft als doeljuist bovenstaande zaken inzichtelijk
te maken zodat alle partijen een verantwoord besluit kunnen nemen.

Het bezwaarschrift is bijgevoegd

Tijdens de hoorzitting die op 24 november 2OL7 heeft plaatsgevonden, heeft BAL het
bezwaarschrift nader toegelicht :

C. BAL vraagt zich af of de gemeente de aanvraag wel juist beoordeeld heeft. In de
motivering voor de afwijzing geeft de gemeente aan dat er in Nederland geen
cultuur heerst waarin bedrijven en andere organisaties veel geld investeren in de
zaaltopsport. Bij het basketbal heeft dit eftoe geleid dat er de laatste jaren nog
maar 8 clubs actief zijn in de eredivisie. BAL is juist op zoek naar commitment.

In reactie op het concept-verslag van de hoorzitting heeft BAL nog enkele punten
aangehaald. Deze zijn aan het verslag van de hoorzitting toegevoegd.

D. BAL trekt de transparantie van de besluitvorming door de gemeente in twijfel,
omdat bij de begrotingsbehandeling op 15 november 2017 een bedrag van
€ 15.000,- voor onderzoek naar een topsport- en evenementenhal is
'weggestemd'.

E. De gemeente wenst nu niet bij te dragen aan de planontwikkeling, maar biedt ook
geen passend alternatief.

Het definitieve verslag van de hoorzitting is bijgevoegd.

Beoogd effect/doel

Een besluit nemen op het ingediende bezwaarschrift van BALtegen de subsidieweigering
voor de planontwikkeling van een topsport- en evenementenhal in Weeft.

Argumenten

la. Er is sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding

Het bezwaarschrift van BAL tegen de subsidieweigering had uiterlijk op 25 juli 2077 door
de gemeente ontvangen moeten zijn. Wij hebben het bezwaarschrift ontvangen op 1

augustus 20t7, dus 7 dagen te laat. Aan BAL is verzocht schriftelijk aan te geven wat de
reden van de te late indiening is. BAL heeft hierop laten weten dat het vootbestaan van
eredivisie basketbal in Weert aan een zijden draadje hing in de periode dat bezwaar kon
worden aangetekend. Dit doordat de beoogde samenwerking tussen BAL en BSW niet door
kon gaan. De bestuursleden van BAL zijn in die periode volop bezig geweest met het
behoud van eredivisiebasketbal in Weert. Het tijdig versturen van het bezwaarschrift is er
toen bij in geschoten. Geadviseerd wordt de opgegeven reden op grond van artikel 6:11
van de Algemene wet bestuursrecht te beschouwen als 'verschoonbare

Pagina 2



termijnoverschrijding'. Het bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk en dient inhoudelijk
beoordeeld te worden.

lb. De argumenten die BAL heeft aangehaald in haar bezwaarschrift en tijdens de
hoorzitting geven geen aanleiding tot een herziening van het besluit.

Een motivatie per bezwaarpunt:

A. De reden dat de gemeente niet financieel wil bijdragen aan een onderzoek naar
een topspoft- en evenementenhal is omdat deze ontwikkeling niet past binnen het
geldende gemeentelijke beleid. Bij de vaststelling van het binnensportbeleid is
door de gemeenteraad gekozen voor handhaving van topsport in de (bestaande)
gemeentelijke sportaccommodaties. De realisatie van een topsporthal is niet
realistisch gezien de hoge kosten. Het feit dat de provincie Limburg wel bereid is
een bijdrage te leveren aan de planontwikkeling van een topsport- en
evenementenhal en diverse andere stakeholders naar zeggen van BAL enthousiast
zijn over de plannen, is geen reden om af te wijken van het vastgestelde beleid.

B. De subsidieaanvraag is getoetst aan het vigerende beleid. Realisatie van een
topsport- en evenementenhal past hier niet in. Daarom is het ook niet wenselijk
om de planontwikkeling van een topspoft- en evenementenhal financieel te gaan
ondersteunen. Dit staat los van de (economische) voordelen die een dergelijke
voorziening voor Weert zou kunnen hebben. Een tweede argument voor de
subsidieweigering is dat de gemeente, de breedtesport en het onderwijs
belangrijke kostendragers zijn bij de eventuele realisatie van een topsport- en
evenementenhal. Dit wordt door BAL niet ontkracht. Mede op grond van dit
argument is het niet wenselijk de beoogde planontwikkeling los te zien van het
totale binnensportbeleid waarvan de actualisatie in 2018 start en waarover de
gemeente zelf de regie wil voeren. Het zou niet logisch zijn om de ontwikkeling
van een topsport- en evenementenhal vooruitlopend hierop als separaat project te
gaan ondersteunen. Desgewenst staat het BAL vrij om het onderzoek zelf uit te
voeren, zonder gemeentelijke steun en zonder de garantie dat de gemeente zich
conformeert aan de uitkomsten van het onderzoek.

C. BAL zet vraagtekens bij de juiste beoordeling van haar subsidieaanvraag. Dit
omdat uw college in de motivering van hetweigeringsbesluit heeftvermeld dat in
Nederland geen cultuur heerst waarin bedrijven en andere organisaties veel geld
investeren in de zaaltopsport. Deze aanvullende motivering is opgenomen om de
bij de gemeente aanwezige twijfel over de realiteitszin van de planontwikkeling
nader toe te lichten. De basis van de subsidieweigering is het vastgestelde beleid.

D. BAL refereert aan een discussie over de topsport- en evenementenhal die door de
gemeenteraad eind november 2OI7 is gevoerd tijdens de begrotingsbehandeling
2018. Voor meer informatie over de door de gemeenteraad gevoerde discussie
wordt verwezen naar het verslag van de betreffende raadsvergadering. Feit is dat
deze discussie in de raad niet heeft geleid tot een (verzoek tot) aanpassing van
het beleid waarop de subsidieweigering gebaseerd is. Zij is daarom verder niet
relevant voor de afhandeling van voorliggend bezwaar tegen de subsidieweigering

E. De opmerking dat de gemeente geen passend alternatief biedt voor de
planontwikkeling van een topsport- en evenementenhal komt voor rekening van
BAL. Naar oordeel van de gemeente is bij de geplande actualisatie van het
binnensportbeleid voldoende gelegenheid om de belangen en de toekomst van de
topsport in Weert, in dit geval het basketbal in het bijzonder, mee te nemen. Met
de actualisatie van het binnensportbeleid wordt gestart in 2018.
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Kanttekeningen en risico's

Opgemerkt wordt dat de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde termijnen voor
afwikkeling van een bezwaarschrift niet gevolgd zijn. Het door BAL ingediende
bezwaarschrift is door ons ontvangen op 1 augustus 2017. Mede door de
(zomer)vakantieperiode hebben wij BAL pas op 11 september 2O!7 geïnformeerd over de
overschreden indieningstermijn en om opgave van reden verzocht. Hierop heeft BAL op 20
september 2Ot7 gereageerd, waarna de beslistermijn van 6 weken is ingegaan. Een
beslissing op bezwaar had uw college dus feitelijk op 1 november 2Ol7 moeten nemen,
waarbij er een mogelijkheid was om te verdagen met 6 weken tot uiterlijk 13 december
2017. Dit is niet gebeurd.
De datum van de hoorzitting, in eerste aanleg tijdig gepland, is op verzoek van BAL
meermaals in tijd vooruitverschoven om te komen tot een voor hen passend tijdstip. De
hoorzitting heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 24 november2OtT. Na de hoorzitting is
BAL nog in de gelegenheid gesteld om op het concept-verslag te reageren, Het verslag
van de hoorzitting is op 13 december 2017'definitief'geworden, waarna de verdere
advisering en besluitvorming over de beslissing van bezwaar is opgestart.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com mun icatie/ participatie

BAL is tijdens de hoorzitting op 24 november 2Ot7 in de gelegenheid gesteld het
bezwaarschrift toe te lichten en heeft een reactie kunnen geven op het concept-
verslag.
BAL wordt geÏnformeerd over uw besluit door middel van bijgevoegde beslissing
op bezwaar met kopie van definitief verslag van de hoorzitting.

Overleg gevoerd met

o

a

Intern
O

a

Cisca van der Kraan, beleidsadviseur afdelinE OCSW
Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur

Extern:

Bijlagen

. Beslissing op bezwaar
¡ Definitief verslag van de hoorzitting
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Vereniging Basketbal Academie Limburg
Gertrudisstraat 3
6003 PK WEERT

Weert, 22 februari 2018

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Beslissing op bezwaar subsidieweigering planrealisatie topsporthal

7633/372L8

Geacht bestuur,

Op 1 augustus 2017 heeft u bezwaar gemaakt tegen ons besluit van 13 juni 2017. Dit
betrof een subsidieweigering voor de planontwikkeling van een topsport- /
evenementenhal in Weert. Tijdens een hoorzitting op 24 november 2OL7 heeft u uw
bezwaarschrift toegelicht. In deze brief leest u ons besluit.

Besluit
Wij hebben besloten uw bezwaarschrift tegen de subsidieweigering voor de
planontwikkeling van een topsport- en evenementenhal:

1. Ondanks de te late indiening ontvankelijk te verklaren wegens de aanwezigheid
van een verschoonbare reden tot termijnoverschrijding.

2. Ongegrond te verklaren.
Hieronder motiveren wij ons besluit. Hierbij worden uw bezwaren uit het bezwaarschrift
en de hoorzitting nader toegelicht.

Motivering
1. Ontvankelijkverklaring

Uw bezwaarschrift tegen de subsidieweigering had uiterlijk op 25 juli 2O!7 door
de gemeente ontvangen moeten zijn. Wij hebben uw bezwaarschrift ontvangen
op 1 augustus2OtT, dus 7 dagen te laat. Aan u is verzocht schriftelijk aan te
geven wat de reden van de te late indiening is. U heeft hierop laten weten dat
het voortbestaan van eredivisie basketbal in Weert aan een zijden draadje hing in
de periode dat bezwaar kon worden aangetekend. Dit doordat de beoogde
samenwerking tussen BAL en BSW niet door kon gaan. Uw bestuursleden zijn in
die periode volop bezig geweest met het behoud van eredivisiebasketbal in
Weert. Het tijdig versturen van het bezwaarschrift is er toen bij in geschoten. Wij
beschouwen de door u opgegeven reden op grond van aftikel 6:11 van de
Algem ene wet bestu u rsrecht a ls'verschoon ba re term ijn oversch rijd in g'. Het
bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl
Websi te : www.weert.nl - Twitter: www.twi tter.com/gemeenteweert



2. Ongegrond verklaring
a. U betreurt het dat de gemeente geen handreiking wil doen. Mede omdat de

Provincie wel bereid is € 25.000,- subsidie te verlenen als de gemeente
€ 15.000,- bijdraagt en ook veel andere stakeholders enthousiast zijn over het
plan.

Motivatie
De reden dat de gemeente niet financieel wil bijdragen aan een onderzoek naar
een topsport- en evenementenhal is omdat deze ontwikkeling niet past binnen
het geldende gemeentelijke beleid. Bij de vaststelling van het binnensportbeleid
is door de gemeenteraad gekozen voor handhaving van topsport in de
(bestaande) gemeentelijke sportaccommodaties. De realisatie van een
topsporthal is niet realistisch gezien de hoge kosten. Het feit dat de provincie
Limburg wel bereid is een bijdrage te leveren aan de planontwikkeling van een
topsport- en evenementenhal en diverse andere stakeholders naar uw zeqqen
enthousiast zijn over de plannen, is geen reden om af te wijken van het
vastgestelde beleid.

b. Inhoudelijk bent u van mening dat er te weinig rekening wordt gehouden met de
economische voordelen die de ontwikkeling van een multifunctionele
topsportaccommodatie kan hebben voor de topsport en inwoners van Weert. Ook
gaat de gemeente niet in op het business model om o.a. multifunctionele ruimtes
commercieel te exploiteren waardoor er een win-win situatie ontstaat voor alle
partijen. De subsidieaanvraag heeft als doeljuist bovenstaande zaken inzichtelijk
te maken zodat alle partijen een verantwoord besluit kunnen nemen.

Motivatie
De subsidieaanvraag is getoetst aan het vigerende beleid. Realisatie van een
topsport- en evenementenhal past hier niet in. Daarom is het ook niet wenselijk
om de planontwikkeling van een topsport- en evenementenhal financieel te gaan
ondersteunen. Dit staat los van de (economische) voordelen die een dergelijke
voorziening voor Weert zou kunnen hebben. Een tweede argument voor de
subsidieweígering is dat de gemeente, de breedtesport en het onderwijs
belangrijke kostendragers zijn bij de eventuele realisatie van een topsport- en
evenementenhal. Dit wordt door u niet ontkracht. Mede op grond van dit
argument is het niet wenselijk de beoogde planontwikkeling los te zien van het
totale binnensportbeleid waarvan de actualisatie in 2018 starL en waarover de
gemeente zelf de regie wil voeren. Het zou niet logisch zijn om de ontwikkeling
van een topsport- en evenementenhal vooruitlopend hierop als separaat project
te gaan ondersteunen. Desgewenst staat het u vrij om het onderzoek zelf uit te
voeren, zonder gemeentelijke steun en zonder de garantie dat de gemeente zich
conformeert aan de uitkomsten van het onderzoek.

U vraagt zich af of de gemeente de aanvraag weljuist beoordeeld heeft. In de
motivering voor de afwijzing geeft de gemeente aan dat er in Nederland geen
cultuur heerst waarin bedrijven en andere organisaties veel geld investeren in de
zaaltopsport. Bij het basketbal heeft dit eftoe geleid dat er de laatste jaren nog
maar 8 clubs actief zijn in de eredivisie. U bent juist op zoek naar commitment.

Motivatie:
De passage over de zaaltopsportcultuur is in de weigeringsbeschikking als
aanvullende motivering opgenomen om de bij de gemeente aanwezige twijfel
over de realiteitszin van de planontwikkeling nader toe te lichten. De basis van
de subsidieweigering is het vastgestelde beleid.
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d. U trekt de transparantie van de besluitvorming door de gemeente in twijfel,
omdat bij de begrotingsbehandeling op 15 november 2Ot7 een bedrag van
€ 15.000,- voor onderzoek naar een topsport- en evenementenhal is
'weggestemd'.

Motivatie:
Voor meer informatie over de door de gemeenteraad gevoerde discussie wordt
verwezen naar het verslag van de betreffende raadsvergadering. Feit is dat deze
discussie in de raad niet heeft geleid tot een (verzoek tot) aanpassing van het
beleid waarop de subsidieweigering gebaseerd is. Zij is daarom verder niet
relevant voor de afhandeling van voorliggend bezwaar tegen de
subsidieweigering.

e De gemeente wenst nu niet bij te dragen aan de planontwikkeling, maar biedt
ook geen passend alternatief.

Motivatie:
Naar oordeel van de gemeente is bij de geplande actualisatie van het
binnensportbeleid voldoende gelegenheid om de belangen en de toekomst van de
topsport in Weert, in dit geval het basketbal in het bijzonder, mee te nemen. Met
de actualisatie van het binnenspoftbeleid wordt gestaft in 2018.

Gelet op bovenstaande is onze samenvattende conclusie dat er geen aanleiding is het
bestreden besluit te herzien.

Niet eens met het besluit
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank
Limburg. Dat kan met een brief of digitaal:

Met een brief:
Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Post 950
6040 AZ Roermond

Digitaal:
Via http : //lo ket. rechts praa k. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De
voorwaarden vindt u op deze website.

a

a

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

. Uw naam, adres, datum en handtekening;

. Een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van het besluit mee);

. De reden waarom u beroep instelt.



Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Roel Deneer. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 454 en per e-mail op r.deneer@weeft.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

I

G rinkman
Secretaris

Bijlagen Verslag hoorzitting

ans
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Hoorzitting Basketball Academie Límburg 24 november 2Ot7

Aanwezig

De heerJean van Kleef, bestuurslid BasketballAcademie Limburg

De heer Jeroen van Veen, bestuurslid Basketball Academie Limburg

Mevrouw M ieke Kuijpers, voorzitter hoorcomm issie

De heer Leon Heessen, adviseur

Mevrouw Cathy Timmermans, notuliste

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. ledereen stelt zich voor. De voorzitter legt de
procedure van de hoorzitting uit. Het doel is om het bezwaar mondeling toe te lichten. Er

wordt geen besluit genomen. Een nieuw besluit wordt genomen naar aanleiding van de

hoorzitting en een nieuw advies aan B&W. Er wordt een verslag gemaakt van deze

bijeenkomst. Dit wordt toegezonden aan de bezwaarmakers. Zij kunnen op- en

aanmerkingen toevoegen.
Basketball Academie Limburg presenteert het plan dat zij hebben om een (top)sporthal/
multifunctionele accommodatie (verder (top)sporthal) te realiseren in de gemeente Weert.
Hierin wordt uitgelegd dat zij zelf trainers en scheidsrechters opleiden, clinics verzorgen
voor alle leeftijden zelfs vanaf 4 jarigen, de zogenaamde peanuts.
De Basketball Academie Limburg heeft niet alleen leden uit Weert maar ook uit andere
Limburgse gemeenten. BasketballAcademie Limburg is in de regio de grootste club die op
nationaal niveau actief is in de jeugd-basketbal. Zijzijn daarin ook succesvol. Dat heeft er
voor gezorgd dat er een flink aantal jeugdleden zijn die LOOT-leerling zijn en hun voortgezet
onderwijs in Weert volgen. Door de successen groeit de aandacht voor het basketbal.
De subsidie van € 15.000,- van de gemeente Weert, die zij aanvragen, is een voorwaarde om
de subsidie van de Provincie Limburg te kunnen krijgen. De Provincie staat positief ten
opzichte van het initiatief om een (top)sporthal te realiseren en stelt € 25.000,- subsidie ter
beschikking. Voor de gemeente Weert is het een positieve ontwikkeling om mee te werken
omdat de realisatie van de (top)sporthal er voor zorgt dat er lokale bedrijven betrokken
worden bij de bouw en verdere invulling van de multifunctionele ruimte, denk hier bv aan



een sportschool en commerciële ruimten. Enkele politieke partijen die ze hebben gesproken

zijn positief over dit burgerinitiatief.
Basketball Academie Limburg spreekt tegerr dat zij een eigerr tlusirressclub hebben. De¿e

club is door de bank gesloten en bestaat niet meer.
Verder geven zij nog aan dat breedtesport en onderwijs zullen profiteren van de nieuwe
sporthal en zullen geen kostendragers zijn. Het moet juist als maatschappelijk doel gezien

worden.

Basketball Academie Limburg vraagt zich af of de aanvraag juist beoordeeld is. Gemeente
Weert geeft in de motivering voor de afwijzing aan "ln Nederland heerst geen cultuur
waarin bedrijven en andere organisaties veel geld investeren in de topzaalsport. Bij het
basketbal heeft dit ertoe geleid dat er de laatste jaren nog maar 8 clubs actief zijn in de

eredivisie." Basketbal Academie Limburg is op zoek naar commitment, daarvoor is het nodig
dat de relatie en het vertrouwen met de gemeente hersteld wordt. Ze moeten blijven
ontwikkelen en verbeteren. Doen ze dat niet dan is er een mogelijkheid dat het basketbal ín

Weert stopt. Hun ambitie is duidelijk.

De sponsor van Basketbal Academie Limburg biedt entreekaarten aan bij de Voedselbank.
Zo wordt de focus verlegd naar het maatschappelijke. Er worden 4 vrijkaarten uitgedeeld die
ter beschikking gesteld worden aan de Weerter mínima.

De presentatie wordt per mail gedeeld

Toevoeging van 13 december 2O17 van BAL op het verslag

De lootste olinea mist mieen beetje context.

Het is een voorbeeld hoe we nu vonuit BAL ook de Weerter gemeenschap betrekken bij de
(top)sport. We hebben nomelijk een sponsor die groag koorten ter beschikking stelt aan de

voedselbank.

lk heb inmiddels ook vernomen dat bij de bespreking von de begroting de 75K is weggestemd
(dezelfde dog ols de hoorzitting).Wij vragen ons dus af hoe transparant de besluitvorming is

en op bosis von welke (Top)sport visie besluíten worden genomen. Wij blijven het jommer
vinden dot de gemeente niet met ons meedenkt en naar onze mening olleen in beperkingen
denkt i.p.v in konsen. We hebben een jaar tijd en energie gestoken in een troject dot vorig
jaar zomer is opgestart. De províncie heeft het initiatief omormt, de Robobank wil een

bijdroge leveren en lokale bedrijven en investeerders tonen interesse, echter de gemeente
laat deze køns lopen zonder een passend olternatief aan te bieden. Het zou ons niet
verbozen dot in de toekomst provincie ook hun beleid zal aanpassen t.o.v het Top Basketboll
in Limburg. Voor ons is het helder zonder uitzicht op een topsport/multifunctionele
occommodotie wordt het onmogelijk om in de toekomst topsport (Bosketball, Volleybal,

Hondbal etc)te bedrijven in de Gemeente Weert.


