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1. Inleiding 
 
In november 2015 heeft NOC*NSF in Weert een Open Club sessie georganiseerd. In deze 
bijeenkomst hebben verenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties uit Weert nagedacht 
over de toekomst van hun organisatie en hoe ingespeeld kan worden op de komende ontwikkelingen 
(in de breedste zin van het woord). 
 
Uit deze sessie is de Open Club Boshoven Weert-Noord Verenigd! voortgekomen. Een aantal 
verenigingen op het sportpark Boshoven heeft zich verenigd om een toekomstvisie voor het 
sportpark Boshoven op te stellen, waarbij rekening gehouden wordt met trends en ontwikkelingen 
op dit moment alsmede de haalbaarheid van de toekomstvisie. 
 
Om te komen tot een goede toekomstvisie dienen een aantal fasen doorlopen te worden 
 

 
 
In de periode januari 2016 tot en met mei 2016 hebben de verenigingen (ondertussen de 
Initiatiefgroep genoemd) de Initiatieffase doorlopen en gewerkt aan de invulling van het eerste deel 
van de toekomstvisie.  
Gedurende die maanden is de bestaande toestand van het park in kaart gebracht, zijn kansen en 
ontwikkelingen benoemd en is een toekomstvisie ontwikkeld voor het park. De Initiatiefgroep heeft 
verkend op welke onderdelen de verschillende verenigingen kunnen samenwerken. Hierbij valt te 
denken aan onderdelen als aanbod van activiteiten, samenwerking in kader alsmede huisvesting. 
Onderdeel hiervan was ook een sterkte/zwakteanalyse van het sportpark.  
 
Uit deze verkenning is het rapport Toekomstvisie Open Club Boshoven Weert-Noord Verenigd! , 
Eindrapportage Initiatieffase voortgekomen welke op 17 mei 2016 gepresenteerd is aan de 
stakeholders, Gemeente Weert en belangstellenden.  
 

De volgende fase na de Initiatieffase is de Definitiefase. In het komende hoofdstuk wordt deze fase 
nader toegelicht. 
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2. De Definitiefase 
 
De Definitiefase is de fase na de Initiatieffase (afbeelding 1). 

 

Afbeelding 1 

In de Definitiefase zullen de plannen nader worden uitgewerkt tot een business case, waarin de 
ideeën inhoudelijk, ruimtelijke en indien mogelijk financiële uitgewerkt worden op haalbaarheid en 
toekomstbestendigheid. De Definitiefase moet antwoord geven op de volgende vragen: 
1. Welke functies zal en kan het park gaan vervullen, voor welke doelgroepen en voor welk 

verzorgingsgebied zal en kan dit zijn en welk aantal gebruikers/klanten mag worden verwacht? 
2. Welke voorzieningen (gebouwen, velden en infrastructuur) moeten worden 

gerealiseerd/gerenoveerd om deze functies waar te kunnen maken en indien mogelijk wat zijn 
de te verwachten kosten hiervan ? 

3. Wat zijn de ruimtelijke belemmeringen en kunnen/mogen deze worden weggenomen en hoe? 
4. Wat is de wenselijke beheer- en exploitatieopzet en welke exploitatieresultaten en welke 

resultaten horen hierbij. 
 
Door de Initiatiefgroep is geprobeerd om deze vragen uit te werken tot het niveau dat een goed 
onderbouwd besluit door de Gemeente Weert kan worden genomen over het al dan niet realiseren 
van het park en/of onderdelen daarvan. Daarbij wordt als uitgangspunt benoemd dat de 
businesscase geen enorme “losse eindjes” meer mag bevatten. 
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De Initiatiefgroep heeft in de maanden juni 2016 tot en met april 2017 de Definitiefase doorlopen, 
waarbij de Initiatiefgroep in enige mate ondersteund is door een procesbegeleider van de Gemeente 
Weert. 
 
De Gemeente Weert heeft daarnaast op basis van het schetsontwerp van het stedenbouwkundig 
plan van begin februari 2017 haar eerste input gegeven op de onderdelen verkeer (inclusief 
parkeren), geluid, milieu. Helaas heeft de Gemeente Weert geen antwoord gegeven op de vraag hoe 
en op welke onderdelen van het beleid van de Gemeente Weert de plannen en ideeën van de Open 
Club Weert-Noord verenigd! aansluiten. 
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3. Het proces van de Definitiefase. 
 
Het proces van de Definitiefase is een relatief lange fase geweest. Niet alleen omdat hier de 
zomerperiode tussendoor kwam, maar ook omdat de Initiatiefgroep behoefte had aan een duidelijk 
commitment vanuit de Gemeente Weert voor de Open Club Weert-Noord verenigd! en het initiatief 
op Sportpark Boshoven. 

3.1. De eerste maanden 
In de maanden juli 2016 tot en met september 2016 is enkele keren met de Gemeente Weert 
gesproken over de wederzijdse verwachtingen naar elkaar en is met de wethouders en ambtenaren 
van de Gemeente Weert tevens gesproken over commitment en ondersteuning vanuit de Gemeente 
Weert. De Gemeente Weert heeft haar commitment uitgesproken en een procesbegeleider 
aangewezen die als contactpersoon voor de Initiatiefgroep binnen de Gemeente Weert kan 
fungeren. 
 
De opdracht voor de Initiatiefgroep was om de ideeën uit de Initiatieffase concreet te maken. 
De concrete invulling moest zowel op het gebied van samenwerken zijn (aanbod) als op het gebied 
van een nieuwe stedenbouwkundig invulling van het sportpark Boshoven (revitalisering). 
 
Om de opgave in de Definitiefase goed “scherp” te krijgen, zijn in de maanden september en oktober 
2016 een aantal bijeenkomsten met de Initiatiefgroep geweest over deze fase. Hierbij is vooral 
gesproken over de wijze en mogelijkheden van samenwerking. Dit was vooral heel oriënterend, maar 
nog niet concreet. 

3.2. De studieopdracht door de Hogeschool Zuyd  
In deze maanden was er een bijzondere bijkomstigheid: 
De Open Club Weert-Noord Verenigd! was als studieopdracht door de Hogeschool Zuyd 
geadopteerd. Twee groepen studenten hebben op basis van de vragen van de Definitiefase, 
vooruitlopend op het eigen te doorlopen traject van de Initiatiefgroep, invulling gegeven aan de 
mogelijke samenwerkingen en stedenbouwkundige revitalisering van het sportpark. Dit heeft twee 
interessante rapporten opgeleverd waar in het vervolg van de Definitiefase goed gebruik van is 
gemaakt.  

3.3. De brainstorm en workshop sessies 
Met de input van de rapporten van de studenten van Hogeschool Zuyd en de gesprekken in de 
maanden september en oktober 2016 zijn op 24 november 2016, 15 december 2016 en 19 januari 
2017 “brainstorm” sessies geweest met de Initiatiefgroep waar concreet ingegaan is op de thema’s 
aanbod/samenwerken en revitalisering/stedenbouwkundige invulling. 

3.3.1. Aanbod/samenwerken 

24 november 2016 is uitgebreid het aanbod besproken. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld.  

 Welke partijen zijn er nu op het sportpark ? 

 Wat is er nu aan aanbod vanuit deze partijen en voor wie (doelgroepen gebruikers, klanten) en 
wat is het verzorgingsgebied? 

 Wat kan er nog aan aanbod, voor zowel bestaande als nieuwe doelgroepen, gebruikers en 
klanten, georganiseerd worden op korte, middellange en lange termijn? En wat is het 
verzorgingsgebied? 

 En welke partijen horen daar dan bij om dit te faciliteren? 
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 En hoe faciliteer je dit dan (pragmatisch)? 
 
Het resultaat van deze sessie was vooral dat er onderscheid gemaakt kan worden in samenwerken 
op korte en lange termijn: 
1. De samenwerkingen op korte termijn zijn het opzetten van heel concrete activiteiten (waaronder 

evenementen) tussen de verenigingen/organisaties op het sportpark waarbij de samenwerkingen 
zichtbaar en tastbaar worden. 

2. De samenwerkingen op langere termijn zijn meer in de termen van kansen besproken en zullen 
de komende jaren verder uitgewerkt worden. 

3.3.2. De revitalisering: Accommodaties en openbare ruimte  

Op 15 december 2016 en 19 januari 2017 is uitgebreid de nieuwe stedenbouwkundige invulling 
besproken. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld.  
1. Bestaande accommodaties 

1.1. Welke zijn er nu, wat is de huidige staat, hoelang nog mee, andere functie mogelijk? 
2. Toekomstige accommodaties (bestaande en nieuwbouw) 

2.1. Welke verenigingen hebben behoefte aan een andere/nieuwe voorziening? 
3. Ruimtelijke invulling 

3.1. Stedenbouwkundige opzet  
3.2. Randvoorwaarden (belemmeringen) 
3.3. Uitgangspunten 
3.4. Kansen 

4. Openbare ruimte 
4.1. Ontsluiting en verkeer 
4.2. Uitstraling 

5. (sociale) veiligheid 
 
In een workshop-achtige setting is onder begeleiding van de gemeentelijke stedenbouwkundige een 
nieuwe stedenbouwkundig invulling door de verenigingen en organisaties gemaakt. Hierbij is een 
transformatie bedacht van het huidige sportpark Boshoven naar het nieuwe Park Boshoven. 
 
De terugkoppeling met de stakeholders, de leden van de verschillende verenigingen, de Gemeente 
Weert , raadsleden en andere belangstellende heeft op 28 maart 2017 plaatsgevonden.  
Dit was een goede en drukbezochte bijeenkomst waarbij vooral de verkeersontsluiting van het park 
en de parkeerproblematiek als grote aandachtspunten werden aangegeven.  
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4. De inhoudelijk invulling van de Definitiefase 
 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat van de Definitiefase toegelicht. Wat is nu de concrete invulling 
van  

- het samenwerken/aanbod op korte en lange termijn; 
- de nieuwe stedenbouwkundige invulling en samengaan van verenigingen en; 
- de fasering. 

4.1. Het aanbod/samenwerken 
Aanbod Open Club Weert-Noord verenigd! 
De initiatiefnemers willen met de Open Club Weert-Noord verenigd! bereiken dat er elke dag en 
gedurende de dag activiteiten zijn voor diverse doelgroepen. Vanuit deze gedachte is er een 
inventarisatie gemaakt m.b.t. het huidige aanbod. Daarnaast is er een werkgroep gestart die als 
opdracht heeft om vanuit het samenwerkingsinitiatief aanbod op elkaar af te stemmen, collectief te 
organiseren, innoveren en evt. te initiëren.  
 
De werkgroep maakt onderscheid in korte termijn doelen/afspraken en lange termijn 
doelen/afspraken. Het zogenaamde “laaghangend fruit” en “de stip op de horizon”. 

4.1.1. 4-12 jaar 

Onder schooltijd 
Korte termijn:  
De basisschooljeugd krijgt haar bewegingsonderwijs. Een deel van de lessen kan ook gegeven worden 
buiten op de velden. Op dit moment worden de lessen verzorgt door een combinatiefunctionaris 
onderwijs (vakleerkracht LO).  
 
Lange termijn:  
Momenteel is landelijk de discussie om naar een derde beweegles te gaan, voor veel scholen is het 
moeilijk om deze les in te vullen. Door de samenwerking met de verenigingen kunnen de 
verenigingen helpen om deze derde les in te vullen. Daarnaast kunnen de clubs introductielessen 
verzorgen, sportdagen organiseren etc. 
 
Actiepunten vanuit de samenwerking: 
Korte termijn doelen en afspraken: 
Sport 
Naast het reguliere aanbod van de sportverenigingen badminton, basketbal, honk- en softbal, tennis 
en voetbal. 
Sportverenigingen verzorgen clinics tijdens de gymlessen van de Odaschool en Uitkijktoren.  

 BPL/BAL: verzorgen jaarlijks clinics voor beide scholen.  

 BC Weert: verzorgen in de periode februari/maart clinics voor beide scholen.  

 TC Boshoven heeft aangeven trainers beschikbaar te willen stellen. Contact tussen vakleerkracht 
en TC Boshoven is gerealiseerd.  

Andere sporten dienen nog aan te sluiten.  
Het naschoolse aanbod wordt uitgebreid met clinics voor deze doelgroep. Daarnaast wordt er 
gekeken naar extra aanbod, te denken in weekenden en avonden en wordt onderling afgestemd. 
 
Korte Termijn doelen en afspraken: 
Cultuur 
Samenwerking tussen Bosuil en onderwijs (o.a. Musical). 
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Door meer met elkaar in gesprek te gaan stemmen we het aanbod beter op elkaar af tijdens kleine 
en grote evenementen. 
 
Lange termijn doelen en afspraken:  
Sport en cultuur  
Het komen tot een sport/beweeg- en cultuuraanbod op school wat een doorlopende lijn creëert 
vanuit de kinderopvang, onderwijs naar naschools aanbod.  
 
Na school 
Korte termijn:  
Na school zal er in samenwerking met de buitenschoolse opvang een sport en cultuurprogramma 
komen. Kinderen kunnen dan wekelijks kennismaken met (nieuwe) sporten en vormen van cultuur. 
In de avond zijn de reguliere trainingen / activiteiten van de verenigingen. Bij een aantal sporten 
zoals bijvoorbeeld tennis is het mogelijk om zelf een baan te huren om te gaan sporten. In het 
weekend worden de competities, toernooien etc. gehouden. Daarnaast biedt de samenwerking nu 
ook de mogelijkheid om nieuwe vormen van toernooien / kampen te organiseren in de weekenden / 
vakanties. 
Uit de inventarisatie tijdens deze fase is gebleken dat veel verenigingen soortgelijke activiteiten 
organiseren voor hun jeugd, denk aan Sinterklaasfeesten of een filmavond. Deze kunnen 
gecombineerd worden. 
 
Lange termijn:  
Naast het bestaande aanbod denkt de werkgroep aan het ontwikkelen van een zogenaamde sportpas 
of het gezamenlijk aanbieden van een breed lidmaatschap. Waarbij er door leden “geshopt” kan 
worden tussen het diverse aanbod.  
 
Actiepunten vanuit de samenwerking: 
Korte termijn doelen en afspraken: 
Sport 

 Naschools sportaanbod 3Hoven zoals Sport na School. Dit is sportkennismakingsprogramma voor 
groep 1 t/m 6 op maandag en donderdag .  

 Sportclinics  
Zorg 

 LSHP-Weert biedt Ergotherapie en (kinder)fysiotherapie aan voor kinderen met o.a. een 
motorische ontwikkelachterstand, houding-afwijkingen, schrijfproblematiek en sportblessures. 

4.1.2. 13-18 jaar 

Korte termijn:  
N.n.t.b. 
 
Lange termijn:  
Ook voor de jeugd op het voortgezet onderwijs kunnen de verenigingen helpen bij het 
beweegonderwijs, clinics en naschools sportaanbod. Na school zijn er de reguliere trainingen en 
competities in de weekenden. In samenwerking met een zorgpartner kan er hersteltrainingen 
aangeboden worden. Onderling kan er ook samenwerking ontstaan, zo zou een conditietrainer voor 
meerdere clubs kunnen werken.  
De Open Club Weert-Noord verenigd! kan in samenwerking met het voortgezet onderwijs 
huiswerkbegeleiding in combinatie met sport / cultuur gaan aanbieden. Net als bij de jongere jeugd 
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beidt de Open Club Weert-Noord verenigd! ook gezamenlijke activiteiten aan, van filmavonden tot 
buurttoernooien. 
 
Naast het bestaande aanbod denkt de werkgroep aan het ontwikkelen van een zogenaamde sportpas 
of het gezamenlijk aanbieden van een breed lidmaatschap. Waarbij er door leden “geshopt” kan 
worden tussen het diverse aanbod. 
 
Actiepunten vanuit de samenwerking: 

 LSHP-Weert biedt Ergotherapie en (kinder)fysiotherapie aan voor kinderen met o.a. een 
motorische ontwikkelachterstand, houding-afwijkingen, schrijfproblematiek en sportblessures. 

4.1.3. Volwassenen 

Korte termijn:  
Op dit moment is er een divers aanbod voor volwassen. Alle partijen hebben aanbod voor 
volwassenen. Op het gebied van zorg zal er een beweeg-aanbod komen speciaal voor chronische 
doelgroepen (COPD, Oncologie, Diabetes, Chronische pijn, Har & Vaat en Arthrose). Daarnaast is het 
doel een psychologische begeleiding aan te bieden en dit wel of niet in combinatie met buiten 
bewegen.  
 
Lange termijn:  
De meeste mensen werken overdag waardoor het aanbod voor deze doelgroep beperkt zal blijven 
tot het ongeorganiseerde aanbod in de vorm van bijvoorbeeld de verhuur van tennisbanen. Samen 
met zorgpartners en verenigingen willen we aan de slag om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te betrekken bij de verenigingen om zo te zorgen voor een zinvolle dagbesteding, 
eenzaamheid te bestrijden en wellicht met deze doelgroep te kunnen werken naar vast 
vrijwilligerswerk dan wel betaald werk. 
In de avonden zal ook voor deze doelgroep reguliere trainingen / activiteiten aangeboden worden en 
in de weekenden de competitie en de toernooien. 
 
Korte termijn doelen en afspraken:  
N.n.t.b.  

4.1.4. Ouderen 

Korte termijn:  
Opzetten van activiteiten voor senioren/ouderen. Zie onder.  
 
Lange termijn:  
De ouderen vormen een groeiende doelgroep en hebben tijd om overdag op het park te zijn. In de 
vorm van sport/cultuur zorgarrangementen worden diverse activiteiten aangeboden. Een activiteit 
kan dan gevolgd worden door een gezamenlijke maaltijd en afgesloten worden met bijvoorbeeld een 
bezoek aan de fysiotherapeut. Op het gebied van zorg zal er een beweeg-aanbod komen speciaal 
voor chronische doelgroepen (COPD, Oncologie, Diabetes, Chronische pijn, Har & Vaat en Arthrose). 
Daarnaast is het doel een psychologische begeleiding aan te bieden en dit wel of niet in combinatie 
met buiten bewegen.  
 
Actiepunten vanuit de samenwerking 
Er is gesproken over aanbod voor senioren/ouderen. Een voorbeeld is hiervan dat FC Oda aangeeft 
walking voetbal op te willen zetten.  Financiële middelen worden gezocht. 
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4.1.5. Huidige leden  

Actiepunten vanuit de samenwerking 
De Initiatiefgroep gaat een zeskamp organiseren voor de huidige leden van de verenigingen. Doel van 
de zeskamp is ontmoeting en plezier. De huidige leden dienen elkaar te leren kennen (indien dit nog 
niet het geval is).  

4.1.6. Ontwikkeling van 3hoven 

In het schooljaar 2016-2017 zijn BS Odaschool, OBS de Uitkijktoren en Kinderopvang Humanitas 
nauwer met elkaar gaan samenwerken. Dit gebeurt onder de naam 3hoven.  
Wat zijn hun plannen voor de toekomst?  
 
De integrale samenwerking zal uiteindelijk leiden tot de vorming van een integraal kindcentrum (IKC) 
in Boshoven, waarin alle drie de organisaties een plek zullen krijgen. Beide schoolgebouwen zijn 
binnenkort toe aan een grote renovatie of nieuwbouw. Beide scholen en kinderopvang zien, net als 
de besturen en Raden van Toezicht, een gezamenlijke toekomst in één voorziening. Bij voorkeur 
wordt deze voorziening een Integraal Kind Centrum (IKC). Waar deze maatschappelijke voorziening 
gaat komen is nog niet duidelijk. Eén van de opties is sportpark Boshoven. 
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4.2. De nieuwe stedenbouwkundige invulling en samengaan van 

verenigingen 

4.2.1. De verenigingen en de accommodaties 

Als eerste stap in het proces om te komen tot een nieuwe stedenbouwkundige invulling is 
onderzocht wat de huidige staat is van de bestaande accommodaties en wat de nog resterende 
levensduur hiervan is. 
Daarnaast is aan de verenigingen/organisaties in de Initiatiefgroep zelf gevraagd of zij een 
accommodatie behoefte heeft en zo ja of dit nieuwbouw betreft of dat dit ook een bestaande 
accommodatie kan zijn.  
Daarnaast is gevraagd aan de toetreders welke behoefte zij hebben 
 
In onderstaande tabel is dit weergegeven 
 

 
Uit deze inventarisatie is gebleken dat op korte termijn de volgende verengingen behoefte aan een 
(nieuwe) accommodatie hebben: 
Scheidsrechtersvereniging Weert eo, H.S.V. Indians Weert, FC ODA, BPL/BAL, Muziekcentrum De 
Bosuil , School4 Dogs en LifeStyle health & prevention Weert 
 
 De Scheidsrechtersvereniging Weert eo, FC ODA, LifeStyle health & prevention Weert hebben 

aangegeven samen te willen gaan in een nieuwe accommodatie.  
 
 H.S.V. Indians Weert heeft aangegeven niet samen te willen gaan met deze clubs, maar wel 

mogelijk de huidige accommodatie van de scheidrechters te willen betrekken. Mogelijk zou ook 
School4 Dogs hier gebruik van kunnen maken.  

 
 BPL/BAL is momenteel bezig met een onderzoek naar een topsport centrum voor Weert. Een 

mogelijke plek hiervoor is de huidige locatie op het sportpark Boshoven. HV Rapiditas en BC 
Weert’67 zouden hier ook een eigen plek kunnen krijgen. 
 

 Muziekcentrum de Bosuil heeft momenteel een omgevingsvergunning aanvraag lopen voor de 
uitbouw van het pand met ondermeer een nieuwe entree, garderobe, kantoorruimte. Wellicht is 
in de toekomst meer ruimte nodig . 

Accommodatiebehoefte

op korte termijn < 2 jaar op middellange termijn 

2 < > 10 jaar

op lange termijn

> 10 jaar

Let's Move/Punt Welzijn - ? ?

Scheidsrechtersvereniging Weert eo ja - -

H.S.V. Indians Weert ja - -

FC ODA ja - -

Tennisvereniging Boshoven - - -

Postduivenvereniging - ? ?

BPL/Bal ja - -

Muziekcentrum De Bosuil ja - ?

HV Rapiditas - ja -

School4Dogs ja - -

BC Weert'67 - - ja

Humanitas ? ? ?

LifeStyle health & prevention Weert ja - -

ODA School/Uitkijktoren - ja -

Kwintet ? ? ?
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 3hoven heeft op langer termijn behoefte aan een nieuwe school. Eén van de mogelijke plekken 
hiervoor is op het park Boshoven. 

 
Momenteel wordt door de Gemeente Weert onderzoek gedaan naar de huisvesting van Het Kwintet. 
De resultaten hiervan worden in de volgende fase meegenomen.  

4.2.2. De nieuwe stedenbouwkundige invulling 

Het ontwerpen van een stedenbouwkundig ontwerp voor een project zoals sportpark Boshoven is 
een cyclisch proces, het gaat van analyse naar concept naar stedenbouwkundigplan en soms weer 
terug naar de analyse.  
 
In een workshop achtige setting is in de maanden december 2016 t/m februari 2017 onder 
begeleiding van de gemeentelijke stedenbouwkundige een nieuwe stedenbouwkundig invulling door 
de verenigingen gemaakt. Hierbij is een transformatie bedacht van het huidige sportpark Boshoven 
naar het nieuwe Park Boshoven. 

4.2.2.1. De eerste stappen 

Om te komen tot een nieuwe stedenbouwkundige verkaveling is het proces met de themakaarten 
doorlopen : 
1. De Kaart met wat behouden moet blijven en de kernkwaliteiten van het park; 
2. De Kaart met knelpunten; 
3. De Kaart met de dromen / wensen; 
4. Het realistische plan o.b.v. de eerdere kaarten. 
 
Ad1) Wat er behouden moet blijven en de kernkwaliteiten van het plan zijn weergegeven in de 
volgende tekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De tennisaccommodatie met banen, tennismuur en miniveld zijn recent gerealiseerd en moeten 
behouden blijven. Daarbij dienen de uitbreidingsmogelijkheden voor nieuwe tennis gelieerde 
sporten behouden blijven. 

 Het tenniscomplex mag wat opener, maar wel zorgen voor een beschutting van de banen. 

 Bomen / groen is een kwaliteit van het park, momenteel is het echter te veel. 

 Honk/softbal veld aan de rand van het park moet behouden blijven, inclusief bosrand. 

 Gebouw van de scheidsrechters is belangrijk voor de Indians. 

 Uitgangspunt is dat de sporthal en het gebouw van De Bosuil zeker nog 10 jaar meegaan. 

 Sport zien is ook belangrijk, dus ook vanaf Ringbaan Noord. 
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 Accommodatie van de duivenvereniging en de Hangout worden vooralsnog behouden. Op 
langere termijn verplaatsing? Is in ieder geval qua uitstraling geen kwaliteit. 

 

Ad 2) Welke knelpunten zijn er nu. Op de volgende tekening zijn deze weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Momenteel is er te veel groen en niet goed onderhouden en dan met name langs de centrale 
weg en de parkeerplaats.. 

 De afscherming bij het honk/softbal veld is richting het voetbalveld van de scheidsrechters 
onvoldoende  

 Centraal parkeren is een kwaliteit, maar de afstand van de huidige parkeerplaats tot de locatie 
van de Indians is te groot. 

 Vanuit zichtlocatie is kijken op de parkeerplaats niet wenselijk, wellicht 2 parkeerplaatsen 
maken. 

 Er is momenteel maar één entree naar het sportpark. 

 Momenteel is het park te donker voor fietsers, niet veilig. 

 De papiercontainers moeten voor het beeld weg en verplaatst worden naar een andere locatie 
op het park. 

 De Bosuil is slecht zichtbaar momenteel. 

 De verkeersontsluiting van het park is niet goed. Iedereen moet door een “woon”wijk naar dit 
sportpark komen. 

 Er zijn te weinig parkeerplaatsen, zeker als er gelijktijdige activiteiten zijn bij de 
sportverengingen, sporthal en De Bosuil 
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Ad 3 en 4 De kaart met de Dromen en Mogelijkheden 

 

 

De volgende opmerkingen zijn gemaakt bij deze drie tekeningen 

 Het park moet de uitstraling krijgen van een open en toegankelijk park. 

 Auto’s en fietsers mogen elkaar zo min mogelijk kruisen. 

 Fietsen en wandelen over het park is een pré, veel bedrijvigheid dan. 

 Er dient gekeken te worden naar de verkeerssituatie op en rond het park. Dit betreft zowel het 
parkeren als de ontsluiting van het park 

 Meerdere ontsluitingen naar het park zijn gewenst. 

 Een centrale ruimte met voetbalkooi, beweegplein, padelbanen, basketbalveld. 

 Over 10-15 jaar moet er iets gebeuren met de huidige accommodaties van Muziekcentrum De 
Bosuil, Scheidsrechtersvereniging, sporthal en school. 

 Het idee van een sportboulevard spreekt de meeste aan. 
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Uiteindelijk heeft de Variant de Groene Loper de voorkeur vanwege de volgende voordelen: 

 Er is een duidelijke hoofdstructuur, die een organische ontwikkeling mogelijk maakt. 

 2 parkeermogelijkheden met 2 ontsluitingen van het park. 

 Door de organische ontwikkeling is gefaseerd bouwen mogelijk. 

 ‘shared space’ centraal met veel mogelijkheden voor activiteiten. 

 De mogelijkheden tot ongeorganiseerde sport. 

 De huidige gebouwen blijven goed gebruikt . 
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4.3. De Groene Loper 
Door de Initiatiefgroep is de variant van de Groene Loper gekozen om verder uit te werken in de 
Ontwerpfase. 
 

 

4.3.1. De Groene Loper en stedenbouw 

De Groene Loper (A) kenmerkt zich door de duidelijke stedenbouwkundige structuur. De Groene 
Loper is de verbindende as op het sportpark waaraan alle verenigingen reeds gelegen zijn of op 
langere termijn op kunnen aansluiten. De komst van een school, BSO of zelfs IKC is door deze 
structuur op termijn gewoon mogelijk. 
 
Ook de locatie van de sporthal en de naastliggende grote parkeerplaats blijft door de Groene Loper 
flexibel. 
 
De Groene Loper begint helemaal aan de oostzijde en eindigt aan de westzijde net voorbij de huidige 
accommodatie van de scheidsrechtersvereniging. 
 
De Groene Loper maakt een organische groei van het sportpark mogelijk, een eigenschap die 
uitstekend past binnen de transformatie van het huidige sportpark Boshoven naar het nieuwe Park 
Boshoven. En wat vooral belangrijk is in deze: huidige gebouwen die nog goed zijn blijven goed 
gebruikt! 
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De Groene Loper is ook de verbindende schakel in het plan. Als een soort sportboulevard, waar 
alleen wandelaars en fietsers zich begeven, is het een centraal punt. Het ontwerp zal een soort 
shared space zijn met veel ruimte voor gezamenlijke activiteiten. 

4.3.2. De Groene Loper en verkeer 

Een belangrijk onderdeel van De Groene Loper is de doorgaande fietsroute door het park (B). 
Met een nieuwe verkeersontsluiting vanaf de Suffolkweg-Zuid (C) is de directe bereikbaarheid van 
het Park Boshoven vanaf de Boshoverbrug eindelijk gerealiseerd.  
 
De fietsroute loopt over het Park richting de sporthal. Hier zal de fietsroute samenkomen met de 
bestaande fietsroute vanaf Boshoven naar de stad (D). Samen gaan deze fietsroutes als één nieuwe 
fietsroute verder richting de stad.  
 
De huidige fietsroute vanaf Boshoven naar de stad zal hiervoor wel een stuk verlegd worden richting 
de Hangout en TC Boshoven. Door deze verandering van de huidige fietsroute zullen auto- en 
fietsverkeer elkaar niet meer kruisen op het Park, wat de verkeersveiligheid sterk ten goede komt. 
 
De Groene Loper begint en eindigt met een parkeerplaats (E) zodat het Park Boshoven vanuit twee 
kanten goed ontsloten wordt voor het autoverkeer. Hierdoor wordt vooral de westzijde van het Park 
Boshoven weer echt betrokken bij het park en geeft dus weer mogelijkheden voor meer activiteiten 
aan de westzijde. 
Aan de westzijde komt een parkeerplaats die ontsloten wordt vanaf de Suffolkweg-Zuid. Aan de 
westzijde komt een parkeerplaats welke gelegen is in de buurt van de sporthal. 
 
De precieze locaties van de parkeerplaatsen zijn overigens nog niet bepaald. Tijdens de presentatie 
op 28 maart jl.  is de ontsluiting van het sportpark alsmede het parkeren als de grootste aandachts-
/probleempunten benoemd. Hier zal in de volgende fase als eerste aandacht aan gegeven dienen  te 
worden omdat deze aspecten bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van het sportpark. 

4.3.3. De Groene Loper en groen 

Het sportpark Boshoven is een zeer groen sportpark. De keuze voor de Groene Loper betekent ook 
het zo veel mogelijk handhaven van de krachtige en imposante bestaande bomenrij langs de Groene 
Loper. 
 
Wat wel nodig is het opschonen van het “lage” en hoge groen op het park zodat het weer een 
transparant en opgeruimd Park wordt. 
 
In de volgende fase (de Ontwerpfase) wordt dit verder uitgewerkt . 

4.3.4. De Groene Loper en financiën 

De transformatie van het huidige sportpark Boshoven naar het nieuwe Park Boshoven vergt een 
financiële investeringen van de Gemeente Weert . Niet alleen voor nieuwe accommodaties, maar 
ook in de hoofdstructuur.  
 
Een revitalisering van een sportpark brengt altijd kosten met zich mee. Door de organische groei die 
bij de Groene Loper mogelijk is kunnen de investeringen gefaseerd plaatsvinden. 
 
Samen met de Gemeente Weert zal onderzocht worden wat de noodzakelijke investeringen per fase 
zijn, hoe deze gefinancierd kunnen worden en of deze reeds geprognotiseerd zijn in de 
MeerjarenBegroting van de Gemeente Weert. 
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Daarnaast dienen de verenigingen zelf ook een bijdrage te leveren in de financiering. De Gemeente 
Weert kan hierbij wel helpen door de subsidieregeling royaal toe te passen en borg te staan voor de 
leningen die de verenigingen aan gaan. 
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4.4. De fasering 
Zoals hierboven al aangegeven maakt De Groene Loper een organische groei van het sportpark 
mogelijk. De Groene Loper is de verbindende as op het sportpark waaraan alle verenigingen reeds 
gelegen zijn of op langere termijn op kunnen aansluiten.  
 
Het gefaseerd uitvoeren van de revitalisering is dus zeer goed mogelijk. 
 
De Initiatiefgroep maakt onderscheid in drie fasen: 
 
1. Fase 1 is de fase op korte termijn. Binnen twee jaar dienen de plannen gerealiseerd te zijn cq in 

gang gezet te zijn.  
2. Fase 2 is de fase op middellange termijn. Tussen de 2 jaar en 10 jaar zal in deze fase 

ontwikkelingen plaatsvinden. 
3. Fase 3 is de eindfase. Het Park Boshoven is dan gerevitaliseerd en toekomstbestendig 

4.4.1. Fase 1  

Fase 1 is zoals gezegd de fase op korte termijn.  

 

 

Deze fase kan verdeeld worden in twee onderdelen: 

 De aanpassingen in de openbare ruimte. 

 De ontwikkelingen van de accommodaties van de verschillende organisaties. 
 

1e fase 
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De aanpassingen in de openbare ruimte zijn werkzaamheden die door de Gemeente Weert verder 
opgepakt zullen moeten gaan worden (in overleg met de Initiatiefgroep). Zij zijn immers eigenaar van 
de grond en hebben de gemeentelijke plicht om het Sportpark Boshoven te revitaliseren tot een 
modern Park wat weer tientallen jaren vooruit kan. 
 
De volgende aanpassingen in de openbare ruimte zijn nodig in de eerste fase: 
 De aanleg van de sportboulevard inclusief fietspad (A/B) vanaf het huidige scheidsrechtergebouw 

tot aan de oostkant van het huidige sportpark. De basis is een deel van de huidige weg. Deze zal 
echter ondermeer opgeknapt en opnieuw geprofileerd moeten worden. Het groen rondom zal 
weggehaald dienen te worden. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat het weer echt een 
Boulevard wordt. 
 

 Aan de zuidwestzijde zal een parkeerplaats aangelegd moeten worden (E). Hierdoor wordt het 
park aan beide kanten ontsloten en is de fietsroute via de Boshoverbrug (C) gelijk een goede 
doorgaande route richting Boshoven. 
 

 De bestaande fietsroute vanaf Boshoven naar de stad (G) dient vanwege de verkeersveiligheid 
verlegd te worden (D) richting TC Boshoven. Hier zal de bestaande fietsroute dan aansluiten op 
de fietsroute in de sportboulevard. 
 

 Voor het plan zal een verkeerskundig onderzoek moeten plaatsvinden naar de 
verkeersontsluiting van het park en de parkeerproblematiek.  
Op basis van dit onderzoek kan dan een verkeerskundig plan gemaakt dienen te worden inclusief 
een tijdelijke of definitieve parkeeroplossing. 
De parkeerplaatsen die nu verdwijnen door het verleggen van het bestaande fietspad kunnen 
opgevangen worden aan de zuidwestzijde of voor de sporthal tijdelijk gerealiseerd worden (F). 
Uit de parkeerbalans zal ook blijken of er voldoende parkeergelegenheid  is voor de aanwezige 
functies,  iets 
 

Met betrekking tot de ontwikkelingen van de accommodatie van de verschillende organisaties kan 
het volgende opgemerkt worden: 
 FC Oda , de Scheidsrechtervereniging en LifeStyle health & prevention Weert willen samen in een 

accommodatie (2). 
 

 De Indians hebben te kennen gegeven graag te verplaatsen naar de huidige 
scheidsrechtersaccommodatie (1). Verder het terrein op – bijvoorbeeld samen in één gebouw 
met FC Oda , de Scheidsrechtervereniging en LifeStyle health & prevention Weert - zien zij 
vooralsnog gezien de afstand tot hun speelveld en het bewaren van hun eigen identiteit niet als 
een gewenst scenario. 
 

 FC Oda en BAL/BPL willen een voetbalcourt/basketbalveld (4) aanleggen dat gebruikt kan worden 
door iedereen. Het is publiekelijk toegankelijk en bereikbaar vanaf de Groene Loper. FC ODA 
heeft hier al een eerste aanzet gedaan met de actie van het FC ODA Court. 
 

 BAL, BPL hebben aangegeven de sporthal (3) op korte termijn te willen herontwikkelen tot een 
nieuw topsport centrum. Meer duidelijkheid volgt binnenkort hierover, maar het 
stedenbouwkundig plan heeft vanwege haar opzet ruimte gereserveerd voor een dergelijke 
ontwikkeling.  
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 Muziekcentrum de Bosuil heeft momenteel een omgevingsvergunning aanvraag lopen voor de 
uitbouw van het pand met ondermeer een nieuwe entree, garderobe, kantoorruimte. Wellicht is 
in de toekomst meer ruimte nodig . 

4.4.2. Fase 2  

Fase 2 is zoals gezegd de fase op middellange termijn. Tussen de 2 jaar en 10 jaar zal in deze fase 
ontwikkelingen plaatsvinden. 
 
 

 

 

Deze fase kan ook verdeeld worden in twee onderdelen: 

 De aanpassingen in de openbare ruimte. 

 De ontwikkelingen van de accommodaties van de verschillende organisaties. 
 
De aanpassingen in de openbare ruimte zijn werkzaamheden die door de Gemeente Weert verder 
opgepakt zullen moeten gaan worden (in overleg met de Initiatiefgroep). Zij zijn immers eigenaar van 
de grond en hebben de gemeentelijke plicht om het Sportpark Boshoven te revitaliseren tot een 
modern Park wat weer tientallen jaren vooruit kan. 
 
De volgende aanpassingen in de openbare ruimte zijn nodig in de tweede fase  
 In de eerste fase zal een verkeerskundig onderzoek plaatsvinden naar de verkeersontsluiting van 

het park en de parkeerproblematiek.  

2e fase 
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Op basis van dit onderzoek zal een verkeerskundig plan gemaakt worden inclusief de definitieve 
parkeeroplossing. In de tweede fase kan dit verder aangelegd worden. In hoeverre dit op de 
plaats is zoals nu getekend (E) is niet bekend. In de uitwerking van deze tweede fase zal hier 
nader op ingezoomd worden 

 
Met betrekking tot de ontwikkelingen van de accommodatie van de verschillende organisaties kan 
het volgende opgemerkt worden: 

 
 BAL/BPL hebben aangegeven de sporthal (3) op korte termijn te willen herontwikkeling tot een 

nieuw topsport centrum. Meer duidelijkheid volgt binnenkort hierover, maar het 
stedenbouwkundig plan heeft vanwege haar opzet ruimte gereserveerd voor een dergelijke 
ontwikkeling. Of deze ontwikkeling in de 1e of tweede fase uiteindelijk valt is nog niet duidelijk. 
 

 De Bosuil wil de toegang en de zichtbaarheid verbeteren. Consequentie hiervan is wel dat de 
postduiven vereniging en de Hang-out naar een andere locatie zullen moeten verhuizen (6). 
Beide huidige locaties zijn verouderd en niet meer representatief. Dit dient nog nader 
onderzocht te worden: wat zijn de wensen en mogelijkheden van alle partijen. 

 
 De belangrijkste ontwikkeling in de tweede fase is de mogelijke komst van de Odaschool/ 

Humanitas/ Uitkijktoren naar het sportpark. De komst van deze organisaties zou in de vorm van 
een IKC kunnen zijn. In fase 2 zijn reeds witte vlekken gereserveerd hiervoor als zoeklocatie  (5) 

4.4.3. Fase 3 

Fase 3 is de eindfase. Het Park Boshoven is dan gerevitaliseerd en toekomstbestendig 
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5. De Groene Loper in relatie tot het beleid van de Gemeente Weert 
 

De Groene Loper is als initiatief ontstaan uit de Open Club Limburg. Dit initiatief sluit op een groot 
aantal gemeentelijke beleidsterreinen aan.  
 
Aan de Gemeente Weert is gevraagd om aan te geven hoe en op welke onderdelen van het beleid 
van de Gemeente Weert de plannen en ideeën van de Open Club Weert-Noord verenigd! aansluiten. 
Helaas heeft de Gemeente Weert geen antwoord gegeven op de vraag. Dit zal dus nog nader 
uitgewerkt moeten worden met de Gemeente Weert. 
 
De Open Club Weert-Noord verenigd!  denkt zelf dat de plannen aansluiten op een groot aantal 
beleidsterreinen van de gemeente. Te denken valt aan ondermeer: 

1. Het is een burgerinitiatief 
2. Het is een clustering van sportfaciliteiten, welzijn, zorg, onderwijs en cultuur 
3. Aansluiting bij het beleid op het gebied van sport 
4. Aansluiting bij het beleid op het gebied van welzijn van de jeugd (meer sporten) 
5. Aansluiting bij het beleid op het gebied van jeugdzaken 
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6. Van Definitiefase naar de Ontwerpfase 
 
In hoofdstuk 2 heeft de Open Club Weert Noord Verenigd! zich de vraag gesteld wat als doel gesteld 
werd als resultaat voor de Definitiefase.  
 
Het doel van de Definitiefase was dat de plannen nader uitgewerkt zouden zijn tot een business case, 
waarin de ideeën inhoudelijk, ruimtelijke en indien mogelijk financiële uitgewerkt zouden zijn op 
haalbaarheid en toekomstbestendigheid. De Definitiefase zou antwoord moeten geven op de 
volgende vragen: 
 
1. Welke functies zal en kan het park gaan vervullen, voor welke doelgroepen en voor welk 

verzorgingsgebied zal en kan dit zijn en welk aantal gebruikers/klanten mag worden verwacht? 
2. Welke voorzieningen (gebouwen, velden en infrastructuur) moeten worden 

gerealiseerd/gerenoveerd om deze functies waar te kunnen maken en indien mogelijk wat zijn 
de te verwachten kosten hiervan ? 

3. Wat zijn de ruimtelijke belemmeringen en kunnen/mogen deze worden weggenomen en hoe? 
4. Wat is de wenselijke beheer- en exploitatieopzet en welke exploitatieresultaten en welke 

resultaten horen hierbij. 
 
Op de vragen 1,2 en 3 is in grote mate het antwoord gegeven in de afgelopen periode, vraag 4 is een 
te brede vraag gebleken en kan op dit moment nog niet beantwoord worden.  
 
Desondanks is de Open Club Weert Noord Verenigd! van mening dat met de informatie uit de 
Definitiefase de stap naar de Ontwerpfase kan, maar ook gezet dient te worden. 

6.1. De Ontwerpfase: de drie trajecten 
De Open Club Weert-Noord verenigd! onderscheidt drie trajecten in de Ontwerpfase. Deze trajecten 
lopen in de Ontwerpfase parallel en dienen allemaal een ander doel. 
 
De drie trajecten zijn: 
1. De revitalisering van het sportpark Boshoven; 
2. Het verder uitwerken van het aanbod;  
3. De ontwikkeling van de opstal/accommodaties van de verschillende verenigingen. 

6.1.1. Revitalisering sportpark 

De revitalisering van het sportpark is na 30 jaar een noodzaak. Het sportpark functioneert niet meer 
naar behoren en is verouderd. 
 
Door de nieuwe stedenbouwkundige opzet verder uit te werken en hier het ontwerp van de 
openbare ruimte in mee te nemen kan het sportpark weer eigentijds gemaakt worden. 
 
Grootste aandachtspunten zijn hierbij de verkeersontsluiting en de parkeerproblematiek.  
 
Tijdens de presentatieavond op 28 maart is door de buurtbewoners aangegeven dat zij veel last van 
de huidige verkeersstromen van en naar het sportpark hebben.  
 
Daarbij is het een feit dat de De Bosuil gedurende de week en in het weekend steeds beter 
bereikbaar dient te zijn voor grote trailers en bussen o.a. voor bevoorrading en voor de artiesten. 
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Een onderzoek naar een andere verkeersontsluiting, waar al jaren door omwonenden maar ook 
ondermeer de Buurtvereniging Boshoven om gevraagd wordt, dient nu eindelijk eens uitgevoerd te 
worden. 
 
Met betrekking tot de parkeerproblematiek  is door de belanghebbenden aangegeven dat de huidige 
parkeerplaats (max. 200 auto’s) als te klein ervaren wordt, met name bij gelijktijdige activiteiten in 
Sporthal, bij De Bosuil en bij sportverenigingen. Hierdoor ervaren de buurtbewoners enorme overlast 
van parkeerders in de wijk. 
 
Een bijkomend aspect is dat de de Bosuil behoefte heeft aan voldoende parkeergelegenheid in de 
directe nabijheid van het De Bosuil . Uit onderzoek onder de bezoekers is de directe 
parkeergelegenheid in de buurt als een van de sterke punten van de Bosuil naar voren gekomen. 
 
Een onderzoek naar de parkeerbelasting en vervolgens mogelijke parkeeroplossingen kan dan 
gelijktijdig met het onderzoek naar een andere verkeersontsluiting uitgevoerd worden. Beide 
onderzoeken hebben namelijk een directe samenhang. 
 
Voor de revitalisering van het sportpark zal door de gemeente budget vrijgemaakt moeten worden 
op de begrotingen voor de komende jaren. 

6.1.2. Verder uitwerken aanbod  

Door de Open Club Weert Noord Verenigd!  is een eerste aanzet gemaakt in het aanbod dat 
aangeboden kan worden vanuit de Open Club Weert Noord Verenigd!. 
 
Hier is onderscheid gemaakt in aanbod op de korte termijn en lange termijn. In de Ontwerpfase zal 
het aanbod verder uitgewerkt gaan worden. 
 
Ook de Gemeente Weert kan hier een inbreng in hebben door de verenigingen van het Kwintet mee 
te nemen in dit vraagstuk.   

6.1.3. Ontwikkeling opstal/accommodaties van de verschillende verenigingen 

Bij een aantal verenigingen in de Open Club Club Weert Noord Verenigd! is er behoefte aan een 
nieuwe of andere accommodatie. In hoofdstuk 4 zijn de wensen van de verschillende verenigingen 
en de mogelijke combinaties van gebruik omschreven. 
 
Deze verenigingen zullen los van elkaar hun eigen opstalontwikkeling gaan opstarten. Dit zal niet 
alleen in de vorm van een ontwerp van nieuwe accommodaties zijn, maar ook in het verzorgen van 
een goede en haalbare financiële onderbouwing van hun plannen 

6.2. De Ontwerpfase: de bezetting en inzet van partijen in de drie 

trajecten 
Tot op heden zijn er twee fasen doorlopen, de Initiatieffase en de Definitiefase. In onderstaande 
afbeelding is de inzet van de Open Club Weert Noord Verenigd!  en de Gemeente Weert  
aangegeven.  
 
In de Initiatieffase, wat gezien kan worden als een soort snuffelfase,  is er een geringe inzet van de 
Gemeente Weert geweest en een wat hogere inzet van de leden van de Open Club Weert Noord 
Verenigd! . 
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Na afronding van deze fase, waarin de conclusie werd getrokken dat de Open Club Weert Noord 
Verenigd!  kansrijk was, is in de Definitiefase meer inzet vanuit zowel de Gemeente Weert als de 
leden van de Open Club Weert Noord Verenigd!  gekomen. 
 
De Gemeente Weert heeft gefaciliteerd in ondersteuning van een procesbegeleider en een 
stedenbouwkundige,  de leden van de Open Club Weert Noord Verenigd!  hebben veel energie 
gestoken in het uitwerken van het aanbod en het invullen van het stedenbouwkundig plan.  
 
Het proces in de Definitiefase is volledig vanuit de Open Club Weert Noord Verenigd getrokken. Met 
recht kan hier gesproken worden over een burgerinitiatief. 
 
In de Ontwerpfase zal de inzet van zowel  de Open Club Weert Noord Verenigd!  als de Gemeente 
Weert nog verder toenemen, waarbij vooral de Gemeente Weert haar inbreng zal moeten vergroten. 

 
 
De drie trajecten zijn zoals gezegd de revitalisering van het sportpark, het verder uitwerken van het 
aanbod en de ontwikkeling  van de opstal/accommodaties van de verschillende verenigingen 
Elk traject zal geleid moeten worden door de partij die hier het meeste belang cq invloed op heeft. 
 
 De revitalisering van het sportpark zal geleid moeten worden door de Gemeente Weert middels 

een projectleider, waarbij de Open Club Weert Noord Verenigd! als klankbord zal dienen (inzet 
verhouding 80%/20%) 

 
 Het verder uitwerken van het aanbod is een gezamenlijk proces waarbij zowel de Gemeente 

Weert en Open Club Weert Noord Verenigd! gezamenlijk de leiding moeten nemen ((inzet 
verhouding 50%/50%) 
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 De ontwikkeling van de opstal/ accommodaties zal door de verschillende verenigingen geleid 

moeten worden, waarbij de Gemeente Weert de ondersteuning zal verzorgen (inzet verhouding 
80%/20%). 

6.3. De Ontwerpfase: de organisatiestructuur 
De resultaten, voortgang enz. vanuit de genoemde drie trajecten zullen centraal samen moeten 
komen. Dit betekent dat in de Ontwerpfase een heldere organisatiestructuur neergezet moet 
worden 

6.3.1. Kerngroep 

Centraal zal de Kerngroep komen te staan. In deze groep zullen zowel de gemeentelijke projectleider 
als de leden van de Open Club zitting hebben. Vanuit de Kerngroep worden onderwerpen als 
Algemene zaken en Communicatie voor het gehele park geregeld. 

6.3.2. Werkgroepen 

Onder de Kerngroep komen vooralsnog drie werkgroepen , voor elke traject één. : 
1. Een werkgroep voor de revitalisering van het sportpark Boshoven; 
2. Een werkgroep voor het verder uitwerken van het aanbod;  
3. Een werkgroep voor de ontwikkeling van de opstal/accommodaties van de verschillende 

verenigingen. 
 


