Aan de bewoner(s) van dit adres,

Weert, 2 juni 2021

Beste meneer/mevrouw,
De gemeente Weert wil graag een Cruyff Court aanleggen voor de jeugd in Weert. De
gemeenteraad is ook voorstander van een Cruyff Court en heeft opdracht gegeven om een
geschikte locatie voor een Cruyff Court te vinden. In deze brief willen wij u hierover informeren.
Wat is een Cruyff Court?
Een Cruyff Court is een moderne invulling van het aloude trapveldje. De gemeente Weert en de
Johan Cruyff Foundation willen kinderen en jongeren in Weert hiermee een goede en veilige plek in
de buurt geven om te sporten. Samen met jongerenwerk worden regelmatig verschillende
activiteiten georganiseerd. Activiteiten die jongeren uitdagen om samen te spelen, vriendschappen
te sluiten, voor zichzelf en voor anderen op te komen, te winnen en te verliezen. Een Cruyff Court
past ook in het plan van de gemeente Weert om de jeugd meer te laten bewegen. Om dit te
kunnen realiseren is begeleiding door jongerenwerk en steun van u als inwoner nodig.
De locaties
Er zijn meer dan twintig locaties verspreid binnen de gemeente bekeken en beoordeeld. Uit deze
verschillende locaties zijn twee locaties naar voren gekomen die zeer geschikt zijn voor het
aanleggen van een Cruyff Court. Deze locaties zijn:
Groen veld naast het Kennis- en Expertise Centrum aan de Beatrixlaan;
Speel- en jongeren ontmoetingsplek aan de Servilliusstraat.
Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van het locatieonderzoek aan de
gemeenteraad voor om een Cruyff Court te realiseren op de locatie aan de Beatrixlaan. De
gemeenteraad bespreekt dit voorstel tijdens de commissievergadering op 30 juni 2021 en besluit
tijdens de raadsvergadering op 13 juli 2021 op welke van bovenstaande locaties een Cruyff Court
geplaatst wordt. Deze vergaderingen zijn live te volgen via www.gemeenteraad.weert.nl
In gesprek
Omdat de steun en medewerking van u als buurtbewoner belangrijk is voor het succes van een
Cruyff Court willen wij graag met u in gesprek. Op dit moment zijn we vanwege het coronavirus
nog erg voorzichtig met het organiseren van bijeenkomsten. Daarom komt in de komende dagen
een opbouwwerker van Punt Welzijn bij u aan de deur. Dit is het moment waarop u vragen kunt
stellen of opmerkingen kunt maken. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met 1,5 meter afstand.
Wanneer u liever per telefoon geïnformeerd wordt, kan dat natuurlijk ook. Verderop in deze brief
vindt u een telefoonnummer en een e-mailadres. Zo kunt u zelf contact opnemen voor het maken
van een belafspraak. De uitkomsten van dit buurtonderzoek worden meegegeven aan de
gemeenteraad, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 53 01 Fax: (0495) 54 29 06
E-mail: communicatie@weert.nl - Website: www.weert.nl

Contact en vragen
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. De opbouwwerkers kijken er naar uit om met u
in gesprek te gaan. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
U kunt contact opnemen met
telefoonnummer

van Punt Welzijn via e-mailadres

Met vriendelijke groet,

Harold Stultiens,
Afdelingshoofd Openbaar Gebied
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@puntwelzijn.nl of

