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Beste heer Hofs,

Wij hebben uw brief van 7 juli 2017 ontvangen met de drie vragen die u aan ons college
stelt.

In deze brief leest u ons antwoord

Waa rdering burgerinitiatief
Allereerst spreken wij onze waardering uit over de samenwerking tussen de huidige en
toekomstige gebruikers van het sportpark Boshoven. Wij waarderen vooral de eigen inzet
en de tijd die u gestoken hebt in het opstellen van een toekomstvisie voor het sportpark.

Dank ook voor het presenteren van de visie aan de portefeuillehouder en ambtenaren en
het toezenden hiervan.

Antwoord op uw vragen
U stelt een drietal vragen aan ons college.

7.Is voor de Gemeente Weert sportpark Boshoven ook voor de toekomst een van de
belangrijke sportparken van Weert en haar bewoners?

Sportpark Boshoven is ook voor de toekomst een van de belangrijke sportparken.

2.Is de Gemeente Weert bereid om te investeren in het toekomstbestendig maken van
het sportpark Boshoven en hiervoor binnenko¡t onderzoeken op te starten, waarbij de
conclusies en aanbevelingen uit de eindrapportage van de Open Club Wee¡t-Noord
Verenigd! worden meegenomen?

Er is bij de behandeling van de kadernota 2OI7 een motie door de raad aangenomen
voor de herinrichting van sportpark Boshoven (zie bijlage). Samen met u willen we het
plan voor de herinrichting verder uitwerken.
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Bij uitwerking van de plannen zullen de conclusies en aanbcvclingcn uit de
elndrapportage vertrekpunt zijn voor overleg.

3.Graag zouden wij samen met de Gemeente Weert onderzoeken hoeveel
ondersteuningskosten er nodig zijn om het initiatief te helpen en te verdiepen. Wij
denken hierbij aan het ¡nzetten van een projectleider (met narne gericht op revitalisering
en opstal). Deze ondersteuningskosten zouden dan meegenomen moeten worden bij de
beg roti ngsbeha n del i ng i n novem ber 20 1 7.

In de gemeentebegroting 2018 is een prioriteit van € 60.000,00 opgenomen voor het
aantrekken van een projectleider die samen met u de plannen verder gaat uitwerken. In
dit bedrag zit ook een beperkt werkbudget voor bijvoorbeeld noodzakelijke onderzoeken.
Het budget is flexibel ¡n te zetten. Bij de begrotingsbehandeling in november 2OL7 zal de
gemeenteraad een besluit nemen over het beschikbaar stellen van dit bedrag.

Rol van de projectleider is op hoofdlijnen:
r Verantwoordelijk voor uitwerking van het spoor opwaardering en herinrichting

sportcom plex ( prima i r gem eentelijke vera ntwoordelij kh eid) ;. Coördinatie en procesbegeleiding totale uitwerking visie en bewaken samenhang
3 sporen van Open Club concept samen met u;

r Ferste aanspreekpunt voor de Open Club en participeren in overige sporen.

De projectleider zal samen met u een projectopdracht uitwerken, waarbij zowel wordt
tegemoetgekomen aan de motie (over herinrichting) als aan uw overige vragen
(samenwerking b¡j accommodaties en aanbod op het sportpark). De projectleider kan in
de loop van het project inschatten welke middelen voor uitvoering noodzakelijk zijn en
de samenhang tussen de drie sporen bewaken.

Bij een positief besluit van de gemeenteraad is er budget voor het aanstellen van een
projectleider beschikbaar per 1-1-2018. Wij streven er naar om zo snel mogelijk na 1-1-
2018 een projectleider aan te stellen. Deze zal zo spoedig mogelijk contact met u
opnemen voor het maken van nadere afspraken over samenwerking.

rJragen
Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact op nemen met lan
Ploumen (j.ploumen@weert.nl, 0495-575224) of Anouk Beurskens
(a.beurskens@weett.nl, 0495-575236).

Met del ijke groet,
en wethouders,

van Beeck
shoofd afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Bijlagen Motie
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