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Open Club Weert-Noord Verenigd ! : herinrichtingsplan sportpark Boshoven

Voorstel
1. In te stemmen met het herinrichtingsplan voor sportpark Boshoven.
2. De gemeenteraad voor te stellen een investeringsbudget van € 205.900

beschikbaar te stellen waarvan € Lt4.7OO voor onderzoek, voorbereiding en
begeleiding en € 91.200 voor ledverlichting bij twee sportvelden.

3. Op basis van beslispunt 2 een structureel bedrag van€27.733 ten laste van het
begrotingsresultaat 2019 (en verder) brengen.

4. De investeringsbudgetten voor de jaren 2O2O t/m 2023, zoals opgenomen in de
uitgewerkte financiële paragraaf, mee te nemen bij de priorite¡ten 2020 t/m 2023

5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen Financieel Overzicht en
SKK-kostenraming op grond van artikel 55 lid 1 gemeentewet juncto artikel 10 lid
2 sub b en g wet openbaarheid van bestuur, voor een periode van 4 jaar.

Inleiding
Sportpark Boshoven is aangelegd in de jaren'70. Het gebruik van het park is sinds die tijd
intensiever geworden, bijvoorbeeld door de komst van de Bosuil, maar de openbare
voorzieningen zijn daar niet op aangepast. De infrastructuur is verouderd en voor een deel
zelfs technisch helemaal op. Dat leidt tot steeds meer meldingen die om reparatie vragen.
Grondige renovatie is noodzakelijk. Op piekmomenten is er parkeeroverlast in de
omgeving en vooral door fietsers wordt het park als onveilig ervaren.

In de begroting van de gemeente zijn geen middelen gereserveerd voor noodzakelijke
investeringen in de openbare ruimte op dit park.
De gemeenteraad heeft onderkend dat het park uitstraling mist en dat een opwaardering
tot een hedendaags park hard nodig is. Bij de behandeling van de kadernota 2017 heeft
de raad bij motie het college opgedragen om:
¡ tìl€t de initiatiefgroep Weert-Noord Verenigd het plan voor de herinrichting van
sportpark Boshoven verder uit te werken;

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Thijs Douven
(049s-s7s20s)

T.E.C. (Tessa) Geelen Msc.

B&W-voorstel:
DJ-644624

Zaaknummer:
6479

Publicatie:
nbaar

S B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WvE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weert,
17 april 2019

In te vullen door het B&W secretariaat:
d,n¡<toord
! Akkoord met tekstuele aanpass¡ng door portefeuillehouder
¡ Anders, nl.:
Beslissing d.d.: /j.gla. øj

¡ Niet akkoord
lTGewijzigde versie

tr A-stuk
tr B-stuk
tr C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal paginat: 10
Pagina 1



. in de begroting 2018'herinrichting sportpark Boshoven'als prioriteit op te nemen
en zo mogelijk een bedrag te ramen.

Visie Open Club Weert Noord Verenigd! (verder: Open Club)
Naar aanleiding van nieuwbouwplannen van FC Oda heeft de gemeente de samenwerking
tussen de clutrs op sportpark Boslroven gestimuleerd. Met ondersteuning van I let huis van
de sport is in 2015 de Open Club opgestart. Dit is een samenwerking tussen alle huidige
en enkele potentlële gebruikers van het sportpark Boshoven. In <Je Opett Club nemen 13

verenigingen en instellingen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur actief deel.
Medio 2017 heeft de club haar visie op het sportpark en de samenwerking aan de
gemeente voorgelegd, met de Eindrapportage definitiefase.
De samenwerking richt zich op drie sporen:
1: Revitalisering: samenwerking bij het opwaarderen en herinrichten van het sportpark
(openbaar groen, verkeer en parkeren)
2: Aanhod: rle gebruikers willen hun gezamenlijke aanbod aan activiteiten verbreden.
3: Accommodatie: de ontwikkeling van de accommodaties van de versehillende
gebruikers.

Bij brief van 28 september 2017 heeft het college de Open Club bericht samen het plan

voor de herinrichting verder uit te willen werken, waarbt¡ de conclusles uit de
eindrapportage het vertrekpunt zijn.

In de begroting 2018 zijn middelen vrijgemaakt voor een gemeentelijk projectleider en het
doen van onderzoeken. Met de initiatiefnemers en met ondersteuning van een

stedenbouwkundig bureau is de visie op het sportpark van de Open Club uitgewerkt in een

voorlopig ontwerp. Er is een kostenraming opgesteld, zodat de kosten in de begroting
opgenomen kunnen worden.

U itvoeri n g h e ri n ri chti n gspl a n.
Gefaseerde uitvoering van het herinrichtingsplan zal 4 tot 5 jaar vergen. De start is

afhankelijk van de nieuwbouw van FC Oda, Lifestyle Health and Prevention (LSHP) en de

Scheidsrechtersvereniging (COVS). Het initiatief voor deze nieuwbouw dateeft uit20t4,
in 2016 is investeringssubsidie aangevraagd en toegezegd door de gemeente'
In 2019 worden de plannen concreet gerrtaakt. Daarbij wordt zó gebouwd dat
aanpassingen of uitbreidingen voor eventuele nieuwe gebruikers gemakkelijk te realiseren
zijn. De bouw kan in 2020 stalten.
Om te vermijden dat bouwverkeer voor deze nieuwbouw nieuwe infrastructuur te zwaar
belast, wordt met de herinrichting van het openbaar gebied gestart als de nieuwbouw van
FC Oda ver genoeg gevorderd is.

u i tvo e ri n g M ee rj a re n i nvesteri n g s pl a n S p o rtpa rke n ( M J I P S p o ¡t pa rke n ).
In de raadsvergadering van december 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een

begrotingswijziging om uitvoering te kunnen geven aan het Meerjaren Investeringsplan
Sportparken (MJIP Sportparken) en hiervoor bijdragen te kunnen ontvangen in het kader
van de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Hierin zijn de velden en inventaris van de

accommodaties op sportpark Boshoven opgenomen om gerenoveerd te worden.
Renovatle van twee voetbalvelden is gepland voor 2020, zodat deze voor BTW-
compensatie op basis van de SPUK-regeling in aanmerking komen. De voetbalclubs in

Weert zijn met elkaar in overleg over mogelijke samenwerking en de gemeente gaat haar
buitensportbeleid actualiseren. Dat kan gevolgen hebben voorde uitvoering van het MJIP

Sportparken en heel concreet de planning en de uitvoering van de renovatie van de

overige voetbalvelden. Onder dit voorbehoud zijn ze in de fasering meegenomen.

De renovatie van de velden op het park, de herinrichting van het openbaar gebied en de

nieuwbouw van FC Oda, worden op elkaar afgestemd.
Dit leidt tot de volgende fasering:
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2019 (fase 1):
. Verdere planuitwerking, voorbereiding, onderzoeken door de gemeente;
. Vernieuwen en verduurzamen veldverlichting bij veld 5 en 6 door de gemeente;
. FC Oda, Lifestyle Health and Prevention (LSHP) en COVS

(Scheidsrechtersvereniging) bereiden hun nieuwbouw voor.

2020 (fase 1A):
. Renovatie van de velden 5 en 6, ter uitvoering van het MJIP Sportparken door de

gemeente.
. Realisatie clubgebouw door FC Oda, LSHP en COVS.

2O2L (fase 2):
. Herinrichting zuidelijk deel van het openbaar gebied: aanleg parkeerplaats,

reconstructie toega n gsweg, aa n leg centra le loper, fietspad, wad i's.
¡ Amoveren en nieuwe aanleg veld 4 (huidige trainingsveld).

2022 (fase 3)
¡ Herinrichting overig deel openbaar gebied: aanleg noordelijke parkeerplaats (P1),

opwaarderen buitenruimte omgeving muziekcentrum de Bosuil.

2023: (fase 4)
¡ Het verwijderen en aanleggen van veld 1 en 3;
. Basisinvulling Groene Hof;
. Completerenpadenstructuur.

Beoogd effect/doel
Doel van de herinrichting is het realiseren van een toekomstbestendig spoftpark samen
met huidige en potentiële toekomstige gebruikers (uit begroting 2018).

Argumenten
1. Het park is meer dan 40 jaar oud en investeringen in infrastructuur zijn

noodzakelijk. De aanwezige parkeer- en verkeersvoorzieningen en het openbare
groen zijn deels technisch op en passen bovendien niet meer bij het huidige en
toekomstige gebruik.
Met het herinrichtingsplan wordt invulling gegeven aan genoemde motie van de
gemeenteraad. Niet alleen wordt verouderde infrastructuur vervangen, er worden
ook belangrijke knelpunten in de huidige situatie aangepakt.

. Parkeren wordt geoptimaliseerd door uitbreiding van het aantal plaatsen, een
efficiëntere inrichting en het verbeteren van fietsvoorzieningen

. Autoverkeer en langzaam verkeer worden zoveel mogelijk gescheiden en de
openbare verlichting wordt verbeterd. De verkeersveiligheid verbetert daardoor.

¡ Met de groene loper vanaf de Schoutlaan krijgt het park een duidelijk
structurerend element, met een goed herkenbare entree.

. Gebouwen groeperen zich rond het Groene Hof, met een belangrijke plek voor de
nieuwbouw van FC Oda.

. Het park wordt goed zichtbaar vanaf de Ringbaan en de Schoutlaan en heeft een
representatieve u itstralin g.

. De groene omranding van de velden blijft gehandhaafd.

. De bomen op het huidige parkeerterrein blijven gehandhaafd en bepalen de
verdere inrichting.

r Er komt meer ruimte voor verblijven en recreëren in het openbaar gebied, met
name in de Groene hof.

¡ Het plan kent een duidelijke hoofdstructuur, waaraan toevoegingen mogelijk zijn.
Een eventuele nieuwe spofthal kan hier een plek krijgen.

. De papiercontainers krijgen een andere, minder storende plek.
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2. Het herinrichtingsplan is nu uitgewerkt tot het niveau van een voorlopig ontwerp.
Daarin is een nieuwe ruimtelijke hoofdstructuur bepaald en er zijn voorlopige
keuzes gemaakt in bijvoorbeeld materialen en inrichtingselementen. Op basis
hiervan zijn de kosten geraamd, en daarmee wordt voldaan aan de opdracht van
de gemeenteraad. Om tot aanbestedlng, gunnlng en reallsatle over te kunnen
gaan, is nog een aantal onderzoeken nodig en moeten definitieve ontwerpen voor
elke fase worden gemaakt, binnen de ruimtelijke en financiële kaders van het
voorlopig ontwerp. De definitieve ontwerpen worden ter vaststelling aan het
college voorgelegd.

Verduurzaming. Hier ligt nu een kans om bij te dragen aan de
verduurzamingsdoelstelling van de gemeente door de aanschaf van duurzame
LED- verlichting, met gebruikmaking van subsidie. Ook de openbare verlichting
wordt verduurzaamd en hemelwater blijft in het gebied zelf.

3. Met herinrichting van het openbaar gebied en renovatie van velden ontstaat een
omgeving waarin de huidige gebruikers verder invulling kunnen geven aan hun
samenwerking op gebied van accommodaties en aanbod. FC Oda, LSHP en COVS
zijn al plannen aan het uitwerken voor een gezamenlijke nieuwe accommodatie.
De gemeente ondersteunt dit met een subsidie op basis van deTenderregeling
Samenwerking. Als het huidige clubgebouw van COVS vrijkomt, biedt dat weer
mogelijkheden voor andere clubs. De gesprekken hierover zijn gestart.

4. De Open Club werkt tot nu toe met een kerngroep van 4 personen en een breed
overleg waarin iedereen deelneemt. Er is een werkgroep actief op het gebied van
aanbod die al diverse activiteiten georganiseerd heeft. Op 9 februari2Ot9 zijn de
organisaties overeengekomen samen invulling te geven aan de doelen en ambities
zoals die in de visie zijn opgenomen. Ook hebben ze afgesproken dat iedere
organisatie daarvoor 1 of meer personen inzet. Er gaat toegewerkt worden naar
een netwerkorganisatie met een kerngroep en een aantal werkgroepen op
verschillende onderwerpen. De Open Club gaat een communicatieplan opzetten,
met professionele ondersteuning vanuit het Rabobank
Veren ig i ngsondersteu n ingstraject.

5. De bijlagen bevatten financiële informatie die bij toekomstige aanbestedingen ten
nadele van de gemeente gebruikt kan worden. Daarom wordt geadviseerd deze
geheim te houden en geheimhouding op te leggen aan raadscommissie en
gemeenteraad, totdat aanbesteding en gunning van alle werken hebben
plaatsgevonden.

Beleidskaders.
De samcnwcrking binncn de Open Club en het uitvoeren van het herinrichtingsplan dragen
bij aan het realiseren van een aantal beleidsdoestellingen van de gemeente. Als meest
relevant worden hier genoemd:

Voorzl en I ngen pla n n en W ee¡t.
Sportpark Boshoven is bestempeld als groeilocatie voor buitensport en eventuele nieuwe
gebruikers. Het herinrichtingsplan faciliteet dit: binnen een duidelijke en aantrekkelijke
ruimtelijke structuur kunnen huidige gebruikers groeien en is er ruimte voor nieuwe
gebruikers.
De Bosuil is aangemerkt als een belangrijke drager die dient te worden behouden en
versterkt. Het verbeteren van de parkeer- en laad- en losvoorzieningen aan de achterzijde
draagt daar aan bij. Om de zichtbaarheid van de Bosuil te vergroten, is het wenselijk dat
op termijn de gebouwen van de Hangout en de Duivensport verdwijnen, zoals in het
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schetsplan is opgenomen. Mits er een passende alternatief is voor de Hangout op het
spoftpark, wil Puntwelzijn hier aan meewerken.
De gemeente stimuleert samenwerking tussen verenigingen om het goede
voorzieningenniveau op peil te kunnen houden. De Open Club geeft hier met 13
deelnemers invulling aan en wil deze samenwerking de komende jaren verder uitbreiden

Belei d Bi n n en sporta cco m moda ties.
Sporthal Boshoven dient omstreeks 2025 te worden gerenoveerd. Besluitvorming hierover
vindt separaat plaats. De sporthal ligt daarom buiten het plangebied. Een eventuele
nieuwe sporthal kan een plek krijgen in het park en aansluiten op de hoofdstructuur.

Verkeer.
De hoofdontsluiting voor autoverkeer wijzigt niet en blijft plaatsvinden via de Schoutlaan.
De aansluiting van en naar het park bij de oversteek met de Ringbaan wordt verbeterd.

De fietsroute over het sportpark, is de meest logische van Boshoven naar het centrum en
wordt veel gebruikt. Veel sporters en bezoekers komen op de fiets. Het park wordt als
donker en niet veilig ervaren. Langzaam en snelverkeer worden daarom zo goed mogelijk
gescheiden, de paden worden vernieuwd en de openbare verlichting wordt verbeterd.

Ook is in het plan een pad voor langzaam verkeer opgenomen vanaf de Suffolkweg, als
extra ontsluiting. De toegankelijkheid en bereikbaarheid worden hierdoor vergroot.
Fietsgebruik wordt erdoor gestimuleerd en mensen worden uitgenodigd om een'rondje
park'te maken.

Het plan voorziet in 2 nieuw aan te leggen parkeerterreinen met in totaal 40 extra
parkeerplaatsen. Dit conform het hiervoor uitgevoerde parkeeronderzoek. Fietsstallingen
worden verbeterd. De situering hiervan wordt bij de uitwerking bepaald. Parkeren in de
omgeving gaat afnemen en fietsgebruik wordt gestimuleerd.

Structuurvisie Wee¡t.
Op de visiekaart is de groenstructuur langs de Ringbaan, aan de rand van sportpark
Boshoven, aangeduid als belangrijke groenstructuur. In het herinrichtingsplan wordt de
bestaande groenstructuur behouden en er zijn ruimte en middelen om deze verder te
versterken.

Planologie.
Het park heeft in hoofdzaak de bestemming Sport in het bestemmingsplan "Weert Noord
en Graswinkel 2010". De Bosuil heeft de bestemming Maatschappelijk. De nieuw te
bouwen accommodatie voor FC Oda, LSHP en COVS ligt niet in een bouwvlak en mogelijk
valt het beoogde gebruik niet volledig onder de bestemming Sport. Bij de komende
actualisatie van het bestemmingsplan Woonkernen, wordt het bestemmingsplan hierop
aangepast.
Tegen de sporthal aan, ligt het gebouw van de voormalige businessclub. Het erfpacht
recht is in handen van een particuliere belegger. De gebruiksmogelijkheden zijn van het
gebouw zijn heel beperkt, vooral door de erfpachtvoorwaarden. De erfpachter is aan zet
om met passende initiatieven te komen.

Ecologie.
Door het verwijderen van het asfaltveld achter de Bosuil en een efficiëntere inrichting van
de parkeer- en verkeersstructuur neemt het verhard oppervlak in het park per saldo af.
De bomen op het huidig parkeerterrein blijven behouden, mits ze voldoende levensvatbaar
en stabiel zijn. Om dat te bepalen wordt een boomeffectanalyse (BEA) uitgevoerd. De
huidige bomenrijen zijn dan bepalend voor de inrichting van de Groene Hof. Daar waar
deze bomen nu in het asfalt en bijhorende fundering staan, komen deze straks in de volle
grond, in het groen.
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Bij de uitvoering van het plan zoals het nu voorligt, moeten 60 bomen plaatsmaken. Circa
16 bomen die op de plaats van het nieuwe parkeerterrein staan, lijken geschikt voor
verplaatsing en worden zo veel mogelijk verplaatst binnen het sportpark. Er is op het park
veel ruimte voor herplant en er zijn middelen geraamd om het aantal bomen per saldo te
doen toenemen. Bij de verdere uitwerking wordt dat concreet gemaakt. Die uitwerkingen
worden in overleg met de betrokken wethouders voorbereid en ter vaststelling aan het
college voorgelegd.

Bij de herinrichting wordt het hemelwater van het verhard oppervlak opgevangen en ter
plaatse in wadi's verzameld. Ook de drainage van de velden gaat hier op aangesloten
worden. Bij de uitwerking van het groenplan wordt invulling gegeven aan de
uitgangspunten om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Het te voeren beheer na
aanleg zal hierop aansluiten.

Weert in Beweging.
Door een verbetering van de uitstraling, het creëren van een centrale, groene hof en de
verbinding voor langzaam verkeer met de Suffolkweg, wordt een omgev¡ng gecreëerd die
uitnodigt tot bewegen en sportief recreëren. Het park wordt aantrekkelijk voor
werknemers van nabijgelegen bedrijven en voor aanwonenden om bijvoorbeeld te
wandelen, fietsen, spelen, skaten of joggen. Het draagt zo bij aan een gezonde leefstijl,
ook van mensen die geen lid van één van de verenigingen zijn. Bedrijven en
aanwonenden zullen bij de nadere invulling worden betrokken.

Sociale veiligheid.
Door de onduidelijke en verouderde inrichting wordt het park met name 's avonds ervaren
als een onprettige omgevlng. Een herkenbare structuur en routing in combinatie met een
uitgekiende openbare verlichting kan het gevoel van sociale veiligheid flink versterken.
Openheid en toegankelijkheid van het park versus afsluiten van accommodaties en
voorkomen van vandalisme is een complex vraagstuk. Bij de verdere uitwerking moeten
hierin keuzes worden gemaakt, binnen de beschikbare middelen.

Kanttekeningen en risico's
Het onderhoud van de infrastructuur is nu beperkt toL het uitvoeren vau reparaties, op
basis van meldingen. Ook de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid worden als
onvoldoende ervaren. Verwacht mag worden dat de meldingen en de kosten van
reparaties gaan stijgen, met het ouder worden van het park en het uitblijven van
substantiële vern ieuwingen.

Voor de verduurzaming van de veldverlichting is op naam van FC Oda een subsidie
aangevraagd bij het Ministerie van VWS. Op dit moment is deze echter nog niet
toegekend. Met FC Oda is afgesproken dat in het geval er geen subsidie wordt toegekend,
de investering in led-verlichting anders wordt ingericht. Er zal dan een separaat
investeringsvoorstel worden gedaan voor verduurzaming van de veldverlichting.

Betreffende de investering in de velden 5 en 6 moet worden ingecalculeerd dat de SPUK

äärtvraag nlet volledig wordt toegekend. In dit geval zal de renovatic van dc sportvelden
duurder zijn.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Investeringen in openbaar gebied.
De investering in het openbaar gebied is geraamd op € 2.220.400,-. De kosten van
verdere voorbereiding, planuitwerking en ambtelijke begeleiding zijn geraamd op €
320.000,-. Daarnaast wordt geïnvesteerd in verduurzaming van veldverlichting en worden
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er 2 velden gerenoveerd, ter uitvoering van het MJIP Sportparken. Het totaal komt
daarmee op € 2.770.000,-.

U itvoeri ng MJI P Sportpa rken.
Investeringen in renovatie van de huidige voetbalvelden 5 en 6 is in het MJIP Sportparken
voorzien voor 202L. Afgestemd op de herinrichting van het openbaar gebied en de
nieuwbouw van FC Oda, wordt deze in 2020 uitgevoerd. Voor nieuwe verlichting bij deze
velden is subsidie aangevraagd. Afhankelijk van de subsidievoorwaarden wordt deze in
2019 of 2020 gerealiseerd.
De renovatie van de velden vraagt een investering van C 442.444,- exclusief BTW.
Hiervan is € 300.800,- al meegenomen in de SPUK aanvraag die in 2018 is ingediend. Het
overige ad € t4t.7OO,- zal in 2020 in de SPUK-aanvraag worden meegenomen.
De investeringen in renovatie van de overige velden, (voetbalvelden en het honkbalveld)
zijn opgenomen in het MJIP Spoftparken.

V oo rbere i d i n g s koste n.
De ambtelijke kosten van verdere planuitwerking, onderzoeken, aanbesteding en
projectleiding zijn berekend over de totale voorziene bouwkosten. Deels zijn deze kosten
al gemaakt, om tot een planuitwerking en kostenonderbouwing te komen.
Het voorlopig ontwerp wordt nader uitgewerkt in 2019. Hiervoor wordt een extern
stedenbouwkundige ingeschakeld. Een nader bodemonderzoek en een Boom Effect
Analyse (BEA) worden uitgevoerd en er wordt een verlichtingsplan gemaakt.

De kapitaallasten van de investering in de verdere planuitwerking en -voorbereiding in
2019 bedragen€27.733,- en dienen in de begrotingen van 2019 en volgende jaren te
worden verwerkt.

Beheer en onderhoud
De jaarlijkse onderhouds- en beheerskosten van het openbaar groen, openbare verlichting
en riolering zullen vergelijkbaar zijn met de huidige kosten en zijn opgenomen in de
beheerplannen. Er is sprake van een beperkte areaaluitbreiding.
Voor de kosten van beheer, onderhoud en vervanging van verhardingen zijn geen
middelen in de (meerjaren)begroting opgenomen. Voor deze areaaluitbreiding, zullen bij
de prioriteiten/kredietstelling voor fase 2 (2O2L € 11.000,-- en fase 3 (2022 € 10.000,--)
de structurele bedragen in de exploitatie worden opgenomen.
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De berekende investeringen zijn veftaald naar de begrotingen van de betreffende jaren.
Voor 2019 wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Voor 2020 en volgende worden de
investeringen ingebracht in de P&C cyclus via de prioriteiten.

Aanwezige dekkingsmiddelen zijn in beeld gebracht en er zijn subsidies aangevraagd voor
bekende investeringen in de eerste twee jaren. Voor investeringen die later gedaan
worden, zullen op dat moment de subsidiemogelijkheden worden verkend en zo mogelijk
benut.

Het bedrag dat ten laste van het raamkrediet beschikbaar is gesteld (€ 25.000) vloeit met
deze kredietstell¡ng terug naar het raamkrediet.

Investeringssubsidie nieuwbouw FC Oda.
FC Oda heeft in 2016 bij de gemeente een subsidie aanvraag ingediend vooreen nieuw
clubgebouw, op basis van de toen geldende investeringssubsidieregeling. Deze regeling is
per l januari2OtT vervallen, maarer is besloten een definitieve aanvraag van FC Oda
(met LSHP en COVS) te beoordelen op basis van de regeling zoals die tot 1 januari 2Ot7
gold. Voor de dekking van de kapitaallasten, zijn middelen gereserveerd in de
gemeentelijke begroting (begrotingspost 530200t/6425OO1). De financiering van de
nieuwbouw valt buiten dit voorstel en besluitvorming zal separaat worden voorgelegd.
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Lagere energiekosten.
Met de lagere energiekosten als gevolg van verduurzaming van de veldverlichting en
openbare verlichting kan op dit moment nog geen rekening worden gehouden. Zodra
hierover duidelijkheid is, worden de financiële gevolgen, via de reguliere P&C-cyclus
verrekend met het begrotingsresultaat.

Juridische gevolgen.
Lopende huur- en erfpachtovereenkomsten van de huidige gebruikers worden uiteraard
gerespecteerd. Ruim vóór afloop wordt met de huurder danwel erfpachter bezien op welke
wijze invulling aan het revitaliseringsplan kan worden gegeven en wat dat betekent voor
de overeenkomst met de betreffende gebruiker. Waar mogelijk wordt aangestuurd op
samen gebruiken danwel samen vernieuwen van accommodaties.

Duurzaamheid
Bij nieuwbouw door FC Oda, LSHP en COVS zal worden voldaan aan de energie- en
milieueisen van deze tijd.
Aanleg van LED verlichting rond sportvelden en in het openbaar gebied, past in de
verduurzaming van gemeentelijke voorzieningen en openbare verlichting.

Het gebiedseigen water wordt opgevangen en geïnfiltreerd in het gebied. Daarvoor
worden voldoende wadi's ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met de
klimaatverandering.

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering vindt plaats conform de hierboven beschreven fasering

Commun icatie/ participatie
Uitgangspunt voor het voorliggende plan is de visie van de Open Club uit mei 2017. Met
de Open Club, ondersteund door Croonenburo5 is dit verder uitgewerkt.
Er zijn diverse overleg- en participatiemomenten geweest en die hebben geleid tot een
plan met veel draagvlak bij gebruikers en omgeving.

Te noemen zijn:
. Op het sprekersplein van 5 september jongstleden heeft de Open Club

gepresenteerd hoe ver de uitvoering van de visie uit 2017 is gevorderd.
. Inloopbijeenkomst voor belangstellenden, raadsleden en deelnemers op 24 april

2018.
. Overleggen met de Kerngroep Open Club.
. Overleggen met individuele gebruikers
¡ Gezamenlijke overleggen met alle gebruikers.
. Overleg met buurtbewoners Weert Noord.
. Overleg met Stichting Parkmanagement.
¡ Presentatie schetsplan voor het college.
. Afstemming tijdens planvorming met de wethouders Geelen, Van den Heuvel,

Gabriëls, Van Eijk.

Voor bekendmaking van het besluit van het college is een concept-persbericht opgesteld
en bijgevoegd.
Het besluit van de gemeenteraad zal bekend worden gemaakt op de gebruikelijke wijze en
actief naar de Open Club, gebruikers en omwonenden.
Er wordt een communicatieplan opgesteld om bekendheid te geven aan de plannen en om
de gebruikers van het park tijdens de uitvoering te informeren over de gevolgen daarvan
voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Intern:
Werner Mentens, beleidsadviseur, Ruimte en Economie,
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Patrik Trines, programmaregisseur, Openbaar Gebied,
Wil op 't Roodt, programmaregisseur, Openbaar Gebied,
Dirk Fra nssen, progra m ma reg isseu r, Open baa r Gebied,
Peter Tobben, beheer openbare verlichting, Openbaar Gebied,
Anouk Beurskens, beleidsmedewerker, Ruimte en Economie,
Roel Beunen, beleldsmedewerker, Ruimte en Econornie,
Nicole Beelen, vastgoed regisseur, Ruimte en Economie,
lack Westenberg, teamleider Vastgoed, Ruimte en Economie,
Lusan Korten-Kavelaers, vastgoed professional, Ruimte en Economie,
Roel Deneer, beleidsadviseur, OCSW,
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur, OCSW,
Jan Ploumen, beleidsadviseur, OCSW,
Rick Martens, beleidsmedewerker, Ruimte en Economie,
Edward Salman, financieel adviseur, Financiën,
Loet Koppen, financieel adviseur, Financiën,
Patricia Vos, financieel beleidsadviseur, Financiën,
Fra n k Speet, com mu n icatieadviseu r, Com mu n icatie.

Extern:
Declncmers Open Club,
Kerngroep Open Club,
Buu rtbewoners Weert Noord,
Stichting Parkmanagement.

Bijlagen:
Concept raadsvoorstel en - besluit;
Rapportage definitiefase d.d. 29 mei 2Ol7;
Motie CDA, VVD, DUS, PvdA, D66, Juist495 sportpark Boshoven definitieve versie;
Brief aan college d.d. 7-7-2OI7;
Uitgaande brief Open Club ondertekend 2B-9-20t7;
Presentatie Open Club op Sprekersplein 5 september 2018;
Fasering met Hof en Loper;
Voodopig ontwerp;
Samenwerkingsovereenkomst Open Club;
Financieel overzicht;
SKK-kostenram ing;

Concept persbericht.
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