
Verslag bijeenkomsten expertise werkgroep Johan Cruyff Court. 

Tijdens de bijeenkomsten zijn de verschillende locaties besproken. Hierbij zijn de thema’s: 

- Buurt en Jongeren 

- Doelstellingen Cruyff Foundation 

- Sociale veiligheid 

- Overige vanuit eigen expertise / ervaring / inwoner zijn 

Voor de verslaglegging wordt er voor gekozen om onder de afbeelding van de locaties de 

opmerkingen kort weer te geven. 

Aanwezig: Punt Welzijn, jongerenwerk en opbouwwerk, CC Coach, Wonen Limburg, 

Betrokken bewoner Keent, Cruyff Foundation, Ambtelijke werkgroep. 

Algemeen wordt door de aanwezigen de zorg uitgesproken dat jongeren voldoende 

betrokken moeten zijn. Er is afgesproken dat bij draagvlak onderzoek van de 

voorkeurslocaties de jongeren zeker een rol gaan krijgen. Punt Welzijn heeft aangegeven 

hier een rol in te kunnen en willen spelen. 

 

Moesel:  

1) KEC (kleinste maat ingetekend) 

 

Voorkeurslocatie vanuit ruimtelijk domein. Vanuit openbaar gebied wordt de opvang van 

hemelwater als aandachtspunt meegegeven. Tweede keuze vanuit wijkagenten waarbij de ontstane 

onrust rondom de raadsbehandeling in 2020 als reden wordt gegeven.   

Cruyff Foundation heeft nog altijd voorkeur voor deze locatie vanwege de centrale ligging en de 

aanwezigheid van drie scholen die hun commitment hebben uitgesproken. De overige leden van de 

werkgroep vinden deze locatie ook zeer geschikt.  

 



2) Serviliusstraat / Van Halen (Keent) (kleinste maat ingetekend) 

 

 

Vanuit ruimtelijk domein heeft deze locatie niet de voorkeur omdat een bestaande speelplek komt 

te vervallen met de aanleg van een Cruyff Court. Vanuit de wijkagenten wordt geen negatief advies 

afgegeven over deze locatie. Wel worden er aandachtspunten meegegeven.  

Vanuit de werkgroep wordt positief gereageerd op deze locatie. Het ligt in een buurt met doelgroep 

jongeren. Er is sprake van een bepaalde sociale controle in de buurt. Er worden aandachtspunten 

benoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Trapveld Blekerstraat  (grootste maat ingetekend), eventueel ook mogelijk kleiner Cruyff 

Court op plaats verharding speeltuin.  

 

 

Vanuit ruimtelijk domein wordt geadviseerd om het Cruyff Court op de plaats van de bestaande 

verharding te realiseren. Op deze manier kan groen behouden blijven. Als aandachtspunt wordt de 

sociale samenstelling van de wijk benoemd.  

De wijkagenten hebben niet de voorkeur voor deze locatie.  

De werkgroep spreekt uit niet de voorkeur te hebben voor deze locatie. De Cruyff Foundation 

spreekt negatief advies uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boshoven 

4) Nieuwehove/Stalberg (kleinste maat ingetekend) 

 

 

Ruimtelijk domein heeft niet de voorkeur voor deze locatie. Ook wijkagenten zijn geen 

voorstander.  

Vanuit de werkgroep is voornamelijk de niet centrale ligging in Weert en de afstand ten 

opzichte van de wijken waar de doelgroep woont de doorslag om deze locatie als ongeschikt 

aan te merken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groenewoud 

5) Sportvelden St. Louis (Grootste maat ingetekend, bij herontwikkeling bekijken waar het best 

gelokaliseerd. In dat kader ook het trapveldje aan de Maaslandlaan meegenomen. 

 

Het ruimtelijk domein geeft aan dat deze locatie onderdeel is van een totaalgebied waarvoor 

herontwikkeling moet worden opgestart. Bovendien moet er aandacht zijn voor behoud van groen in 

de wijk Groenewoud.  

De wijkagenten hebben een voorkeur voor deze locatie.  

De werkgroep is ook erg enthousiast over deze locatie en is lange tijd als derde potentiële locatie in 

beeld geweest.  

De Cruyff Foundation heeft een aantal aandachtspunten betreffende deze locatie. De bedenkingen 

van de Cruyff Foundation en de opmerking vanuit ruimtelijk domein betreffende een 

herontwikkeling hebben intern doen beslissen om deze locatie te laten vervallen. Deze locatie ligt 

centraal en is één van de weinige “groene” plekken in de wijk Groenewoud. De ontwikkeling van dit 

gebied vraagt om een zorgvuldige integrale aanpak welke niet binnen kortere termijn kan 

plaatsvinden. Het heeft de voorkeur om een Cruyff Court onderdeel te laten zijn van deze integrale 

aanpak en niet als kader bij de ontwikkeling mee te moeten nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Kesselstraat, 2 mogelijke opties (beide kleinste maat ingetekend) 

 

 

Geen enkele discipline heeft een voorkeur voor deze locatie.   

 

Biest 

7) Kloosterstraat – Graafschap Hornelaan (kleinste maat ingetekend) 

 

Vanuit ruimtelijk domein heeft deze locatie niet de voorkeur. Wijkagenten geven aandachtspunten 

mee voor deze locatie.  



Vanuit de werkgroep wordt gematigd positief geadviseerd over deze locatie. Cruyff Foundation geeft 

echter negatief advies waardoor de locatie niet geschikt is voor de realisatie van een Cruyff Court.  


