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U heeft de gemeente een brief toegezonden. Hierin geeft u aan dat V.V. de Rogstaekers
in het weekend van 26 en 27 november 2O2t de Gulden Humor 2O2I organiseeft. U
verzoekt de gemeente om hiervoor gedurende de periode van 23 tot en met 28
november 2021 gebruik te mogen maken van sporthal Boshoven. In deze brief geven wij
u onze reactie.

Sporthallen niet bestemd voor niet sport gerelateerde evenementen
In het verleden hebben wij besloten om sporthallen niet meer beschikbaar te stellen voor
niet sport gerelateerde evenementen. De sporthallen zijn hier niet voor bedoeld en
hebben een specifieke inrichting en gebruik.

Specifieke omstandigheden vragen om maatwerk
Gezien de toename van het aantal verzoeken dat wordt ontvangen om een spofthal te
mogen gebruiken, hebben wij besloten om specifieke voorwaarden te bepalen waaronder
het is toegestaan om een sporthal in te zetten voor niet spoft gerelateerde
evenementen. Deze zijn :
. Evenementen met een groot maatschappelijk belang met bovenregionaal

.
.
.
.
¡

karakter;
Deze evenementen passen door de omvang en logistiek niet binnen een
alternatieve locatie;
De gemeente acht het gewenst dat deze evenementen ook binnen Weert
plaatsvinden;
Deze evenementen passen binnen de voorwaarden van gebruik;
De impact op de reguliere gebruikers is beperkt, of deze kunnen tijdelijk elders
worden ondergebracht;
De aanvragers voor de n¡et sport gerelateerde evenementen faciliteren de
reguliere gebruikers bij het realiseren van een alternatief.
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Uw verzoek
Ook uw verzoek hebben wij op basis van deze specifieke omstandigheden afgewogen.
Wij stemmen in met uw veaoek voor de inzet van een sporthal gedurende de periode
van 28 tot en met 28 november 2021. Het bezoekersaantal van de Gulden humor is
zodanig, dat er binnen het reguliere zalenaanbod binnen de gemeente geen geschikt
alternatief aanwezig is. Het evenement heeft een groot maatschappelijk belang en een
bovenregionaal karakter. De organisatie kent meerdere uitdagingen, waarbij het vinden
van een geschikte locatie er één is.

Bij de toekenning geldt wel dat wij op voorhand geen keuze maken over de definitieve
locatie. Bij de toewijzing dienen wij namelijk ook rekening te houden met de reguliere
gebruikers van de sporthal (scholen, verenigingen en particulieren). Wij zullen daarom
met u en de gebruikers van spofthal Boshoven in gesprek gaan over de voorwaarden die
gelden bij het gebruik van de sporthal.
Als alternatieve locatie voor de sporthal Boshoven zou eventueel sporthal Op de Das
aangewezen kunnen worden. Het gesprek met de verschillende belanghebbenden zal
bepalend zijn voor de uiteindelijke locatie. Mocht op basis van dit gesprek blijken dat
partijen het niet met elkaar eens kunnen worden, dan zal de gemeente uiteindelijk het
besluit nemen over de locatie en de voorwaarden waaronder gebruik kan plaatsvinden.

Tot slot
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met Jack Westenberg. Hij is bereikbaar via mail (j.westenberg@weert.nl) of
telefoon (0495-57 5447 ).
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